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1. Inleiding jaarstukken 

Voor u ligt de jaarverantwoording 2020. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het jaar 2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan 
van de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). Dit MAT is in 2018 opgesteld 
en is betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. Zo kent de begroting 2020 eenzelfde opbouw 
als het MAT te weten een deel dat gaat over de kernagenda's en een deel dat gaat over de kern 
overstijgende agenda's.  
 
Deze beide agenda's vormen het ambitiedeel van de begroting 2020. In de kernagenda's zijn per kern 
de ambities en vraagstukken terug te vinden waar we als gemeente en inwoners gezamenlijk aan 
werken. De inhoud van deze kernagenda's is terug te vinden in de begrotingsapp. Met ingang van het 
begrotingsjaar 2021 (dus met ingang van de begroting 2021) volstaan we in de P&C-documenten met 
een verwijzing naar de begrotingsapp. In deze begrotingsapp wordt de actuele stand van zaken van 
de kernagenda’s weergegeven. Zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast kennen we een onderdeel 
in onze begroting dat bestaat uit de zogenaamde basisbegroting. In dit deel komen de reguliere, 
jaarlijkse terugkerende, taken die de gemeente uitvoert terug.  
 
Over de uitvoering van beide delen hebben we middels de beide programmajournaals en financiële 
rapportage verslag gedaan. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke als ook de financiële voortgang. 
  
De veruit belangrijkste gebeurtenis van het jaar 2020 was zonder twijfel de uitbraak van het coronavirus 
en de gevolgen daarvan. Gezien de omvang en de impact hiervan is een afzonderlijk corona deel aan 
deze inleiding toegevoegd. 
  
Voor een verdere inhoudelijke en financiële toelichting op het jaar 2020 verwijzen wij u naar de 
verschillende onderdelen van deze  jaarstukken 2020. 

Corona 

Het jaar 2020 heeft voor iedereen, en dus ook voor ons als gemeentelijke overheid, voor een heel groot 
deel in het teken gestaan van de uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020. Veel geplande 
activiteiten en werkzaamheden konden geen doorgang vinden, moesten worden uitgesteld of op een 
andere manier worden uitgevoerd. Daartegenover stonden echter ook werkzaamheden die extra 
aandacht en capaciteit hebben gevraagd. Hierbij valt niet alleen te denken aan eigen gemeentelijke 
inzet maar ook aan extra inzet die van rijkswege werd gevraagd voor bijvoorbeeld het handhaven van 
wetten en regelingen en aan het (laten) uitvoeren van rijksregelingen. Op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording 2020 worden de gevolgen van de coronacrisis benoemd en toegelicht. Dit zowel 
inhoudelijk als financieel. Iets wat we feitelijk ook in de beide programmajournaals over het jaar 2020 
hebben gedaan. 
  
Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de financiële gevolgen van de coronacrisis in deze 
jaarverantwoording ook op een centrale plek weer te geven. Enerzijds om in financiële zin een totaal 
integraal beeld te hebben van de financiële gevolgen, maar ook om de verschillende rijksvergoedingen 
die we hebben ontvangen te verantwoorden en toe te lichten en om aan te geven wat er mee is gedaan 
dan wel wat we er mee gaan doen. Anderzijds om te voorkomen dat op meerdere plekken dezelfde 
verklarende corona teksten worden gebruikt. In plaats daarvan kan worden verwezen naar deze 
centrale plek in de inleiding bij de jaarverantwoording 2020. 
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Het kabinet heeft vanaf het begin van de coronacrisis aangegeven dat er compensatie zou komen voor 
de extra kosten die gemeenten maken en voor het wegvallen van gemeentelijke inkomsten. Deze 
compensatie voor het jaar 2020 is opgebouwd uit drie delen die allemaal op afzonderlijke momenten, 
via afzonderlijke brieven, aan de gemeenten zijn medegedeeld en waarvan de daadwerkelijke 
financiële vertaling is opgenomen in de september- en decembercirculaire 2020. Verantwoording 
daarvan heeft voor een deel plaatsgevonden in het, door de gemeenteraad vastgestelde, tweede 
programmajournaal 2020 en de, eveneens door de gemeenteraad vastgestelde financiële rapportage 
2020. 
  
In grote lijnen kunnen de drie delen aan corona compensatie als volgt worden toegelicht: 

 Het eerste deel is bekend gemaakt in juni 2020 en opgenomen in de septembercirculaire 2020 
en verwerkt in het tweede programmajournaal 2020. 

 Het tweede deel is bekend gemaakt in augustus 2020 en opgenomen in de septembercirculaire 
2020 en verwerkt in de financiële rapportage 2020. 

 Het derde deel is bekend gemaakt in december 2020 en opgenomen in de decembercirculaire 
2020 en wordt verwerkt in deze jaarstukken 2020 en het eerste programmajournaal 2021. 

 

Corona compensatie Rijk 

De compensatie die het Rijk in de aangehaalde drie delen aan de gemeenten heeft verstrekt bedraagt 
voor de gemeente Tubbergen voor het jaar 2020 € 640.000. 
  
Het eerste deel van deze compensatie bedraagt € 259.000 en is opgenomen in het, door de 
gemeenteraad vastgestelde, tweede programmajournaal 2020. Dit heeft dus geleid tot een gewijzigde 
begroting 2020. Enerzijds een hogere algemene uitkering met daartegenover een “nieuwe” stelpost 
corona compensatie. Het tweede deel is opgenomen in de, eveneens door de gemeenteraad 
vastgestelde financiële rapportage. Dit heeft dus ook geleid tot een wijziging van de begroting. Het 
derde deel is echter niet opgenomen in een formeel door de gemeenteraad vastgesteld document en 
heeft dus ook niet geleid tot een wijziging van de begroting. Hiermee wordt dus een deel van de hogere 
algemene uitkering over het jaar 2020 en dus ook het voordelige rekeningresultaat verklaard. Dit 
voordeel wordt meegenomen bij de resultaatbestemming 2020, omdat altijd is aangegeven dat de 
beschikbare middelen aan corona compensatie worden gereserveerd in afwachting van meer 
duidelijkheid/te ontwikkelen beleid. Aan het eind van dit hoofdstuk en bij de daadwerkelijke 
resultaatbestemming wordt hierop teruggekomen.  

Totale omvang corona stelpost 
Zie de volgende pagina voor het totale overzicht. 
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Corona compensatie 1e deel 2e deel 3e deel Totaal 

- Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)   67   67 

- Algemene continuïteit van zorg     23 23 

- Algemene compensatie quarantainekosten     3 3 

- Algemeen aanvullend pakket re-integratiekosten     4 4 

- Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid     8 8 

- Algemeen bijzondere bijstand     3 3 

- Algemeen impuls re-integratie       0 

- Decentralisatie cultuurmiddelen       0 

- Voorschoolse voorziening peuters 11     11 

- Inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg 31     31 

- Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 13     13 

- Buurt- en dorpshuizen   12   12 

- Vrijwilligersorganisaties jeugd   10   10 

- Toezicht en handhaving   48   48 

- Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)   6   6 

- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)   34   34 

- Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)   10   10 

- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. corona (DU)   43   43 

- Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) 47     47 

- Lokale culturele voorzieningen 54 54   108 

- Participatie 103 56   159 

Totaal corona compensatie 259 340 41 640 
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Tweede programmajournaal 2020 

Zoals hiervoor aangegeven en zoals ook blijkt uit de tabel bedroeg de stelpost corona in het tweede 
programmajournaal 2020 € 259.000. In datzelfde programmajournaal zijn echter ook een aantal posten 
in beeld gebracht die ten laste/ten gunste zijn gebracht van deze stelpost. 
  
Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld: 

Tweede programmajournaal 2020 1e deel 2e deel 3e deel Totaal 

Hogere kosten bijstand -78     -78 

Lagere kosten vervoer 110     110 

Overige lagere kosten 8     8 

Totaal Tweede programmajournaal 2020 40     40 

Herziene stand na Tweede programmajournaal 2020 299     299 

  
Tot aan het, door de raad vastgestelde, programmajournaal 2020 is de begroting 2020 ook 
daadwerkelijk gewijzigd voor de aangegeven mutaties. Dit levert dus geen, te verklaren,  verschillen 
op voor de jaarverantwoording 2020. 

Financiële rapportage 2020 

In de financiële rapportage zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die zijn opgetreden na het 
vaststellen van de begroting 2021 door het college. In deze financiële rapportage was ook het tweede 
deel van de corona compensatie van het Rijk over het jaar 2020 opgenomen, evenals een aantal 
kosten. 
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Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld: 

Financiële rapportage 2020 1e deel 2e deel 3e deel Totaal 

Compensatie via algemene uitkering         

- Tweede deel via septembercirculaire 2020   372   372 

- Correctie rijk participatie   -32   -32 

- Af: deel eigen bijdrage Wmo - reeds verwerkt   -10   -10 

Kosten         

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal 
beroep 

  -34   -34 

Compensatie SW-bedrijven   -160   -160 

Overwerk Noaberkracht nog niet gedeclareerd   -11   -11 

Totaal financiële rapportage 2020   125   125 

Herziene stand na financiële rapportage 2020   424   424 

  
Tot aan de, door de raad vastgestelde, financiële rapportage 2020 is de begroting 2020 ook 
daadwerkelijk gewijzigd voor de aangegeven mutaties. De correctie van het Rijk op het onderdeel 
participatie is echter pas naderhand gewijzigd en levert aan de inkomstenkant (de algemene uitkering) 
dus een te verklaren verschil op. Aan de uitgaven kant is al wel rekening gehouden met deze lagere 
vergoeding. 

Decembercirculaire 

Het derde deel van de corona compensatie is opgenomen in de decembercirculaire 2020. Voor het 
jaar 2020 betreft het een bedrag van € 41.000. Hierna resteert een stelpost van € 465.000. 
 

Compensatie 1e deel 2e deel 3e deel Totaal 

- Derde deel compensatie via decembercirculaire     41 41 

Herziene stand stelpost na decembercirculaire 2020       465 
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Jaarverantwoording 2020 

Uit de (financiële) analyse van de jaarverantwoording 2020 blijkt dat op meerdere plekken sprake is 
van corona gerelateerde (extra) uitgaven of lagere inkomsten. In sommige gevallen incidentele 
uitgaven/inkomsten die ten laste/ten gunste van de stelpost moeten worden gebracht, maar ook 
verschillen in uitgaven en inkomsten waarvan verwacht mag worden dat deze als gevolg van corona 
slechts een verschuiving laten zien over de jaren heen. We hebben ervoor gekozen de echte direct 
aan corona toe te wijzen incidentele meerkosten/lagere uitgaven te verrekenen met de stelpost. De 
mutaties over de jaren heen op de verschillende structurele begrotingsposten laten we buiten 
beschouwing. Hierbij moet worden gedacht aan de uitgaven en inkomsten huwelijken, paspoorten, 
rijbewijzen, enz. 
 
Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld van posen waarvan wordt voorgesteld deze te 
verrekenen met de stelpost corona: 

Kosten uit de jaarverantwoording 2020 1e deel 2e deel 3e deel Totaal 

 - Meerkosten Wmo       -23 

 - Meerkosten Jeugdwet       -23 

Totaal kosten uit de jaarverantwoording 2020       -46 

Herziene stand stelpost na jaarverantwoording 2020       419 
 

Resultaatbestemming 

De hierna resterende stelpost ten bedrage van € 419.000 wordt betrokken bij de resultaatbestemming. 
Voorstel is om het restant van de stelpost over te hevelen naar het jaar 2021 in afwachting van meer 
duidelijkheid/te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van de 
coronacrisis in de loop van het jaar 2021 (wellicht zelfs 2022) echt zichtbaar en duidelijk worden. 
  
Naast de resterende stelpost uit het jaar 2020 waarvan wordt voorgesteld deze bij resultaatbestemming 
over te hevelen naar het jaar 2021 heeft de gemeente Tubbergen via de decembercirculaire 2020 ook 
een deel corona compensatie gekregen dat betrekking heeft op het jaar 2021. Het betreft hier een 
bedrag van € 269.000. In totaliteit heeft de gemeente Tubbergen, rekening houdend met de 
voorgestelde besluitvorming uit deze jaarverantwoording, voor het jaar 2021 dus de beschikking over 
een stelpost corona compensatie van € 688.000. Specificatie: 

Bij resultaatbestemming over te hevelen resterende stelpost 2020 € 419.000 

Ontvangen corona compensatie jaar 2021 € 269.000 

Totaal € 688.000 
 



 
 
  

                                     
               

 

10 

11/05/2021 Pagina 10 van 256 

 

2. Nota van aanbieding 

Indeling jaarstukken 

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de 
aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer 
in 2020. 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 Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het 
jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 
2020 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting 
nader beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.  

Resultaat en analyse 

Resultaat 

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2020 
P&C-cyclus 2020 (Bedragen x € 1.000) 

Saldo primitieve begroting (tekort) -280 
Saldo 1e programmajournaal (overschot) 239 
Saldo 2e programmajournaal (overschot) 95 
Saldo financiële rapportage (overschot) 326 
Saldo 2020 op begrotingsbasis (overschot) ten laste 
van de algemene reserve 

379 
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Verloop begroting 2020 versus jaarstukken 2020 
Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van jaarstukken zult aantreffen gaan wij 
in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het 
uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming. 
 

(Bedragen x € 1.000) Raming 2020 vóór 
wijziging 

Raming 2020 na 
wijziging 

Realisatie 2020 

Baten 42.403 50.639 48.581 
Lasten -42.827 -53.712 -48.827 

Gerealiseerde totaal saldo 
van baten en lasten 

-424 -3.073 -245 

Onttrekking aan reserves 827 3.076 2.476 
Toevoeging aan reserves -403 -3 -939 
Het gerealiseerde resultaat 0 0 1.291 

 

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 algemene 
reserve. De dotatie in de reserve fonds kwaliteitsimpuls maakt tevens onderdeel uit van deze 
stijging. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met 
werkzaamheden die in 2020 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2021 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. 
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In globale lijnen luidt het overzicht als volgt: 

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) voordeel nadeel 

Programma ambitiedeel   
Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren 25  
Procesgeld duurzaamheid 25  
Procesgeld wonen en ruimte 22  
Maatschappelijk vastgoed 48  
MijnDorp2030 71  
Stimuleringsfonds 32  
Programma basisdeel   
Algemene uitkering 109  
Taakmutaties algemene uitkering 184  
Stelpost corona 454  
Raad- en raadscommissies 45  
Eigen risico en uitkeringen aansprakelijkheidsverzekering 24  
Voorziening pensioenen wethouders  80 
Organisatieondersteuning 61  
Kunstwerken infra 29  
Gladheidsbestrijding 25  
Openbare verlichting  85 
Bermen en sloten  38 
Onderwijsachterstandenbeleid 44  
Leerlingenvervoer  34 
Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie  45 
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25  
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 110  
Bijstandsuitkeringen  78 
Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ 213  
Huishoudelijke ondersteuning 55  
Hulpmiddelen  25 
Jeugdzorg 170  
Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo  91 
Wmo ondersteuning individueel  97 
Wmo ondersteuning groep  145 
Verspreide gronden 40  
Dwangsommen toezicht/handhaving vouwen en slopen 35  
Overige mee- en tegenvallers 165  

Totaal 2.010 719 
 

 
Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van 
€ 1.291.000 (€ 2.010.000 minus € 719.000) voor het overgrote deel veroorzaakt door de stelpost 
corona (€ 454.000), taakmutaties algemene uitkering (€ 184.000), het sociaal domein (€ 91.000) en de 
algemene uitkering (€ 109.000). 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. 
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarstukken 2020 met een positief saldo van € 1.291.000 is 
afgesloten. Dit positieve saldo is voor een deel € 477.000 ontstaan omdat budgetten in 2020 niet 
volledig zijn aangewend. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2021. 

Over te hevelen budgetten 2020  t.l.v. t.l.v. alg. 
(Bedragen x € 1.000) Totaal reserves middelen 

Tubbergen het Papendal van Twente 95 95 0 
Kerkenvisie 25 25 0 
Interventieplan sociaal domein 290 290 0 
Corona compensatie SW bedrijven 82 0 82 
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren 17 17 0 
Procesgeld vrij liggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen 29 29 0 
Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie 38 38 0 
Centrumplan Albergen 75 75 0 
Toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT 28 28 0 
Behoud cultureel en materieel erfgoed 10 10 0 
Compacte toekomstbestendige winkelgebieden 57 57 0 
Procesgeld werk aan de winkel 47 47 0 
Procesbudget versterken relatie met middelbaar en hoger onderwijs 37 37 0 
Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen 14 14 0 
Innovatieve agro- en foodsector 15 15 0 
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 14 14 0 
Samenwerken aan biodiversiteit 19 19 0 
Procesgeld bereikbaar en aantrekkelijk 20 20 0 
Procesgeld bereikbaarheid en aantrekkelijk landelijk gebied 100 100 0 
Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 45 45 0 
Duurzame energietransitie 698 698 0 
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie 1.041 992 48 
Van uitbreiding naar inbreiding 798 783 15 
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling 339 339 0 
Stimuleringsfonds 226 194 32 
Marketingplan Vasse 21 21 0 
MijnDorp2030, faciliteiten en communicatie(K) 34 27 7 
Huiskamer Manderveen 202 202 0 
Tubbergen Bruist 276 276 0 
Herinrichting sportcomplex te Vasse 10 10 0 
Gymzaal te Geesteren 200 200 0 
Procesgeld ondersteuning via menselijke toolkit 101 101 0 
NOT energieloket 3.0 40 40 0 
Stimuleringsregeling energietransitie 60 60 0 
Voorschoolse voorziening peuters 11 0 11 
Inburgering 42 0 42 
Verhoging taalniveau statushouders 50 0 50 
Brede aanpak dak- en thuisloosheid 18 0 18 
Gezond in de stad/kansrijke start 6 0 6 
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25 0 25 
Circulaire inkoop 2 2 0 
Gezamenlijke maatschappelijke accommodatie te Langeveen 25 0 25 
Procesgeld wonen en ruimte 22 0 22 
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Procesgeld duurzaamheid 25 0 25 
Maatregelen klimaatproof t.b.v. Vasse 6 0 6 
Opstellen bedrijventerreinvisie 4 4 0 
Procesgeld MijnDorp2030 64 0 64 
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren 5.401 4.923 477 
    

 

Na deze storting in de reserve verplichtingen voorgaande jaren bedraagt het positieve saldo € 814.000 
(€ 1.291.000 minus € 477.000). Voordat dit volledige positieve saldo wordt gestort in de algemene 
reserve wordt een specifieke resultaatbestemming voorgesteld. Hierover is door de raad nog geen 
besluit genomen. Het gaat hierbij om de volgende mutatie: 
 

Bestemming resultaat 2020  
(Bedragen x € 1.000)  

Omschrijving Totaal 
1 Stelpost corona 419 

Totale mutatie te bestemmen resultaat 419 
 

 
Zoals in de inleiding onder het deel corona is aangegeven resteert er over het jaar 2020 een bedrag 
van € 419.000 van de stelpost corona compensatie. Voorgesteld wordt dit resterende bedrag bij 
resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2021 in afwachting van meer duidelijkheid/te 
ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van de coronacrisis in de 
loop van het jaar 2021 (wellicht zelfs 2022) echt zichtbaar en duidelijk worden. 
  
Na besluit van de raad wordt voorgenoemd bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. Het positieve saldo bedraagt dan € 395.000 (€ 814.000 minus € 419.000) en wordt 
conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota 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 

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

 Saldo 1-1-2020 Saldo 31-12-2020 Mutatie 
(Bedragen x € 1.000)    

Algemene reserve 4.543 5.646 1.104 
Bestemmingsreserves 21.141 18.880 -2.261 
Totaal reserves 25.683 24.526 -1.157 
Voorzieningen algemeen 4.349 4.443 94 
Totaal voorzieningen 4.349 4.443 94 

ALGEHEEL TOTAAL 30.033 28.969 -1.064 
 

 
De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van € 1.064.000 wordt deels 
veroorzaakt door dotatie van het resultaat van 2019 van € 1.648.000, resultaatnemingen van de 
begroting en tussentijdse rapportages ten bedrage van € 379.000 en door mutaties in het grondbedrijf 
ten bedrage van € 61.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door dekking van de ambitiebegroting 
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voor een bedrag van € 773.000. Verdere onttrekkingen zijn voor wegen en kunstwerken € 100.000, 
Agenda van Twente € 136.000 en onderhoud gebouwen € 71.000. Voor een bedrag van € 4.973.000 
werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling).  
  
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 2019. 

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 het separaat aan de orde 
zijnde meerjarenbegroting 2021-2024 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2021 e.v. 
  
De jaarstukken kunnen 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. 

Bestemming resultaat 

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt € 395.000. 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 € 1.291.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit 
als volgt te bestemmen: 
 

a) Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 477.000. 
b) Toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen € 419.000. 

  
Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van € 395.000. Conform bestaand beleid 
wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve. 
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3. Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) 

Inleiding  

In de afgelopen jaren zijn we samen met u hard aan de slag gegaan met MijnDorp2030. Een manier 
van samenwerken die het volgens ons onmogelijk maakte om het coalitieakkoord op de traditionele 
manier op te stellen. Daarom hebben wij er na de verkiezingen voor gekozen om samen met u een 
agenda te maken met daarin zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de manier waarop 
we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. 

 
De opbouw van het MAT ziet er als volgt uit: 

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

 Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2020 aan gewerkt wordt. 

 Kern overstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2020 

aan gewerkt wordt. 
 
De inhoud en voortgang van de kernagenda's zijn terug te vinden in de begrotingsapp. De agenda voor 
de overstijgende beleidsthema's treft u in deze jaarstukken aan.  
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4. Hoe werken wij samen? 

Begroting 2020: Hoe werken wij samen? 

Wij geloven in de kracht van onze dorpen, onze inwoners, onze ondernemers en onze 
maatschappelijke organisaties. Samen denken we na over leefbaarheid en maken we keuzes voor de 
toekomst. De inwoners spelen hierin de hoofdrol. De inwoners kunnen in veel gevallen problemen beter 
oplossen dan de overheid. Die handschoen pakken de inwoners veelvuldig op. In MijnDorp2030 
denken alle kernen na over de leefbaarheid in hun dorp. Ideeën worden omgezet in concrete acties en 
samen is de agenda voor de komende periode opgesteld. Van de gemeente vraagt het om niet alles 
dicht te regelen, maar juist initiatieven te faciliteren, te inspireren en motiveren om nieuwe en betere 
antwoorden te vinden op gemeenschappelijke uitdagingen. Een daadkrachtige partner is wat we willen 
zijn, die ruimte geeft en voorwaardenscheppend is voor het initiatief. Deze manier van werken zijn we 
de afgelopen jaren met elkaar aangegaan en willen wij voortzetten en verbeteren. 

Wat willen we bereiken? 

Om in de toekomst de juiste ondersteuning te bieden aan de samenleving, vraagt dit van de 
gemeente om een doorontwikkeling in de manier van werken met de samenleving.  De eerste periode 
heeft in het teken gestaan van aanjagen en stimuleren. Ideeën zijn ontwikkeld en de eerste concrete 
acties zijn een feit. De fase waarin we ons in 2020 bevinden richt zich ook op spiegelen, keuzes maken 
en prioriteiten stellen. De juiste dingen doen voor de leefbaarheid in de dorpen. In eerste instantie heeft 
de samenwerking met de samenleving vooral vorm gekregen via MijnDorp2030. In 2019 is het een 
manier van werken die verankerd moet worden in de gehele organisatie. Van onze eigen ambtelijke 
organisatie vraagt dit een bewustwordingsproces en een aanpassing op onze manier van werken. Wij 
willen daarin het volgende bereiken. 

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

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

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

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

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

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

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

Hoe gaan we dat bereiken? 

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

1. ‘Instrumentenkoffer’ 
o Ontwikkeling van een instrumentenkoffer 1.0: we ontwikkelen instrumenten die we 

kunnen gebruiken bij de samenwerking met de samenleving. De koffer bestaat in ieder 
geval uit de volgende onderdelen: 
 Participatieladder: mate van participatie. Handleiding om een bewuste afweging te 

maken bij alle beleidsvormingen en initiatieven uit de samenleving, waarbij wij 
keuzemogelijkheden hebben, over de mate van participatie (aan de voorkant). 

 Instrument waardebepaling door ontwikkelen en toepassen. 
 (Menselijke) toolkit (vouchers) waar de buur(t)mannen en -vrouwen en andere 

medewerkers uit kunnen putten om de kernen zo goed mogelijk te kunnen 
ondersteunen, op basis van de behoefte (bijvoorbeeld de inzet van adviseurs). 

2. Bestuursstijl: 
o Betrekken gemeenteraad en rolbepaling: de gemeenteraad is betrokken bij initiatieven 

uit de samenleving en bepaalt hun rol hierin.   
o Verkennen hoe het besluitvormingsproces beter kan aansluiten op de nieuwe manier van 

werken. Zodat ook zichtbaarheid, laagdrempeligheid van de raad en de rol van 
volksvertegenwoordiger naar volksverbinder beter tot zijn recht komt. 

3. Medewerkers: 
o Doorontwikkeling samenlevingsgerichte competenties 

 De vakspecialisten zijn zich bewust van de stakeholders en communiceren proactief 
passend bij de behoefte van de stakeholders. 

 Het taalgebruik van medewerkers sluit aan bij de leefwereld van de partners en 
inwoners. 
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 Meer bewuste rolneming door medewerkers ten aanzien van partners en inwoners. 
 Meer integrale afweging bij bestuurlijke advisering. 

         4. Financiering 
o Het eenduidig en transparant organiseren van financieringsvormen voor de samenleving 

als randvoorwaarde om nieuwe vormen in de toekomst te kunnen toetsen en ontwikkelen 
(bijvoorbeeld het verbreden van het stimuleringsfonds sociaal domein naar een 
leefbaarheidsfonds). 

        5.(Be)sturing:  
o Herijken van de uitgangspuntennotitie. In 2016 is de uitgangspuntennotitie MijnDorp2030 

opgesteld. Wij en ook de samenleving heeft zich doorontwikkeld en dit vraagt ook om 
een evaluatie van de uitgangspuntennotitie. 

  
De sturing op deze inspanningen vindt deels plaats binnen het programma Participatieprocessen en 
deels binnen het programma Ontwikkeling Noaberkracht (verder uitgewerkt in de begroting 
Noaberkracht). 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Bestuursstijl  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 

o Betrekken gemeenteraad en rolbepaling: de gemeenteraad is betrokken bij initiatieven uit 
de samenleving en bepaalt hun rol hierin.   

o Verkennen hoe het besluitvormingsproces beter kan aansluiten op de nieuwe manier van 
werken. Zodat ook zichtbaarheid, laagdrempeligheid van de raad en de rol van 
volksvertegenwoordiger naar volksverbinder beter tot zijn recht komt. 

  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In december 2020 is de Kinderraad van de gemeente Tubbergen officieel geïnstalleerd. De 
Kinderraad is een aantal keer bij elkaar geweest en heeft onderwerpen geïnventariseerd waar 
ze mee aan de slag wil. Belangrijkste eerste taak is het zoeken van een nieuwe 
Kinderburgemeester. 

 Binnen het college en de gemeenteraad zijn heisessies gehouden over het huidige proces van 
MijnDorp2030 en het MAT. Er is gesproken over wat goed gaat en welke verbeterpunten er 
zijn. Dit is gedaan op de onderdelen proces en rolneming, inhoud en financiën.  Verschillende 
aandachtspunten zijn naar voren gekomen. Voordat een besluit wordt genomen over de 
vervolgacties, wil de gemeenteraad eerst hierover in gesprek met inwoners 
(dorpsraden/overkoepelende werkgroepen MijnDorp2030). Raadsleden sluiten dan in kleine 
groepjes aan bij reguliere vergaderingen van de dorpsraden/overkoepelende werkgroepen 
MijnDorp2030.  

 Vanwege de coronamaatregelen hebben de gesprekken met de dorpsraden/overkoepelende 
werkgroepen MijnDorp2030 nog niet plaatsgevonden. De bedoeling is om dat vanaf 2021 in 
overleg met de dorpen te organiseren, eventueel digitaal.  

 Op 9 maart 2020 vond een drukbezochte kernavond in Fleringen plaats, waarbij raadsleden 
en inwoners met elkaar in gesprek gingen over MijnFleringen2030. De andere geplande 
kernavonden konden door corona helaas niet doorgaan. 
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2019: 

 Passend bij de gelijkwaardige positie tussen inwoners en gemeente is voor een nieuwe 
vergaderstructuur gekozen met onder meer voortzetting van kernavonden. Inmiddels is gestart 
met deze nieuwe vergaderstructuur. Er zijn drie kernavonden gehouden. Qua samenstelling 
en dialoogvoering zijn verschillende leerervaringen opgedaan. 

 Er zijn dialoogtrainingen gehouden om betere verdiepende gesprekken te kunnen voeren en 
om de gelijkwaardige positie te versterken. Daarnaast zijn onze bouwstenen uitgebreid met 
feiten en cijfers om daarmee de urgentie van onze maatschappelijke opgaven meer samen te 
ervaren. 

  
Status: Loopt. 
 

 

- Financiering  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
 Op te leveren/volgende stap: 
Het eenduidig en transparant organiseren van financieringsvormen voor de samenleving als 
randvoorwaarde om nieuwe vormen in de toekomst te kunnen toetsen en ontwikkelen (bijvoorbeeld 
het verbreden van het stimuleringsfonds sociaal domein naar een leefbaarheidsfonds). 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Het stimuleringsfonds is geëvalueerd. Op basis daarvan wordt in 2021 een voorstel gemaakt 
of en hoe het leefbaarheidsfonds (of een andere financieringsvorm) ingericht kan worden. 

 We hebben geconstateerd dat het moment waarin we nu zitten met MijnDorp2030 en het MAT, 
niet geschikt is om te starten met de Burgerbegroting. Samen met de dorpen bepalen we het 
juiste moment om te starten met het experiment. 

2019: 

 Wij hebben ons aangemeld bij het ontwikkeltraject van de VNG: Democratisch begroten.  

 De kansen en risico's van democratisch begroten zijn in beeld gebracht. Op basis van de 
behoefte van de samenleving en de raad is besloten om dit traject even te 'parkeren'. 

  
Status: Voorlopig 'geparkeerd'. 
 

 

- Instrumentenkoffer  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 
Ontwikkeling van een instrumentenkoffer 1.0: we ontwikkelen instrumenten die we kunnen gebruiken 
bij de samenwerking met de samenleving. De koffer bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: 

 Participatieladder: mate van participatie. Handleiding om een bewuste afweging te maken bij 
alle beleidsvormingen en initiatieven uit de samenleving, waarbij wij keuzemogelijkheden 
hebben, over de mate van participatie (aan de voorkant). 

 Instrument waardebepaling door ontwikkelen en toepassen 
 (Menselijke) toolkit (vouchers) waar de buur(t)mannen en -vrouwen en andere medewerkers 

uit kunnen putten om de kernen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, op basis van de 
behoefte (bijvoorbeeld de inzet van adviseurs). 
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Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De rol 'adviseur samenlevingsgericht werken' is geformaliseerd om ondersteuning te bieden 
aan medewerkers op het gebied van samenlevingsgericht werken (menselijke toolkit). Deze 
adviseurs gaan aan de slag met het maken van een handboek samenlevingsgericht werken, 
als onderdeel van de instrumentenkoffer. Hiervoor is een opdracht opgesteld.  

 We werken in de praktijk met 'instrumenten' die ingezet worden, zoals bijvoorbeeld een 
communicatieadviseur.  

 Het instrument waardebepaling is geëvalueerd en met de uitkomsten daarvan wordt het 
instrument waardebepaling doorontwikkeld. 

 2019: 

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

 In 2019 is 'hoe werken we samen' onderdeel geworden van proces bestuurlijke besluitvorming. 
 

 

- Medewerkers  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
 Op te leveren/volgende stap: 
o Doorontwikkeling samenlevingsgerichte competenties 

 De vakspecialisten zijn zich bewust van de stakeholders en communiceren proactief 
passend. Bij de behoefte van de stakeholders. 

 Het taalgebruik van medewerkers sluit aan bij de leefwereld van de partners en inwoners. 
 Meer bewuste rolneming door medewerkers ten aanzien van partners en inwoners. 
 Meer integrale afweging bij bestuurlijke advisering. 

  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Het ontwikkeltraject voor de versterking van de rol van buurtman/vrouw op basis van de 
vastgestelde rolbeschrijving is gestart.  

 Tijdens de Management Development dagen zijn de uitkomsten van de heisessies over 
MijnDorp2030 en het MAT en de relatie met organisatieontwikkeling van Noaberkracht (“MAT-
proof” maken) besproken met teamcoaches en programmaregisseurs. En er zijn 
vervolgstappen bepaald voor onder andere het versterken van het samenlevingsgericht 
werken in de organisatie. 

 De rol van adviseur samenlevingsgericht werken is geformaliseerd. De adviseurs werken 
vanuit deze rol binnen team communicatie. Zij adviseren medewerkers ten aanzien van het 
betrekken van inwoners bij diverse projecten, processen en initiatieven.   

 Noaberkracht gaat aan de slag met “Direct Duidelijk”. Hiervoor is een projectplan gereed. 
2019: 

 Vanaf januari 2019 zijn we gestart met de eerste fase uit de opdracht: De behoefte-
inventarisatie naar de rol-invulling buur(t)man/vrouw bij de belangrijkste stakeholders. 

 De behoefte-inventarisatie is afgerond. De rolbeschrijving van buur(t)man/vrouw is 
vastgesteld. 
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Wat hebben we gedaan in 2020? 

Wat hebben we gedaan voor de Omgevingswet? 
 

- Omgevingswet (beleidsvernieuwing)  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
De inzet van de kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: omgevingsvisie, decentrale regels 
(zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), programma’s, omgevingsvergunning. 
 
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Het opleveren van de conceptwebsite voor de omgevingsvisie. 

 Het spiegelen van het huidige beleid aan de conceptomgevingsvisie zodat duidelijk wordt wat 
de impact op het beleid is en welke keuzes en dilemma's de gemeenteraad over moet gaan 
besluiten. 

 Het scholenproject is afgerond en opgeleverd. 

 Afstemming met de buurtgemeenten, ketenpartners en samenwerkingspartners over de 
omgevingsvisie. 

 Terugkoppeling aan de samenleving. 

 Uitwerking van het deelproject voorbereiding op het omgevingsplan. 

 Verkennen van de gevolgen van de keuzes binnen de visie en de voorbereiding op het 
omgevingsplan op onze werkwijze rondom vergunningverlening. 

 Met meenemen van de medewerkers, college, raadsleden en onze ketenpartners door middel 
van communicatie, bijeenkomsten en werkvormen o.a.:  
- Dag van de Omgevingswet 
- Raadsbijeenkomsten over de rol van de raad en de kerninstrumenten 
- Themabijeenkomsten met ketenpartners 

2019:  

 De inzet van de kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: omgevingsvisie, decentrale 
regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), programma’s, 
omgevingsvergunning. 

 In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie, de volgende stappen zijn 
daarbij afgerond: 
* Stap 1 Opstarten en kennismaken. 
* Stap 2 Analyseren en verkennen. 
* Stap 3 Naar buiten toe (met twee bewonersavonden en een digitale  enquête). 
* Stap 4 is opgestart: Opschalen / verbinden / vormen. 

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

 Contouren van het Omgevingsplan zijn verkend. 
  
Status: In de zomer van 2020 kwam het bericht dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
doorschuift naar 1 januari 2022. Dat betekent dat voor een deel de planning van het project opschuift, 
maar voor het opleveren van de conceptomgevingsvisie is eind 2020 als mijlpaal blijven staan. De 
conceptvisie is afgerond.  
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Persberichten en raadsbrieven 

Raadsbrief 
2020-04 Verslag avonden en enquête Omgevingsvisie samengevoegd 
2020 - 6 Raadsbrief proces omgevingswet 2020 

  

 
- Omgevingswet (informatie en techniek) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het nieuwe online loket dat de centrale plek is waar alle digitale 
informatie over de fysieke leegomgeving straks samenkomt. Hier kunnen initiatiefnemers, overheden 
en belanghebbenden zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 De benodigde software voor gemeente Tubbergen is in 2020 aangeschaft en aangesloten op 
de testomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

 Het deelproject verschuift qua oplevering naar medio 2021. Dit betekent dat de kosten die 
hiervoor gemaakt worden deels doorgeschoven zijn naar 2021. De nieuwe ingangsdatum biedt 
de ruimte om een praktijkproef in te bouwen zodat we alvast kunnen oefenen met de inrichting.  

 
 

- Omgevingswet (organisatie en werkwijze)  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 
De wet vraagt van gemeenten een andere manier van denken en werken door de integrale benadering 
van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en 
samenwerking en de benadering vanuit de initiatiefnemer. De gemeente Tubbergen zorgt voor 
opleiding en bewustwording van het personeel en het door ontwikkelen van werkwijzen. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 Het verkrijgen van een subsidie van het A&O fonds voor onze vernieuwende aanpak rondom 
intervisie, casuïstiekbespreking en reflectie (Leertafels). 

 Inrichten van een deelproject Omgevingswet in praktijk rondom de vergunningverlening 
aangepast wordt aan de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. 

 Het geven van diverse trainingen aan zowel de medewerkers van Ruimtelijke Ordening als 
WABO op het gebied van de Omgevingswet. 

 Door middel van website, intranet, informatiemails en sessies medewerkers, teamcoaches, 
programmaregisseurs en directie meenemen in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. 

 Het nadrukkelijk samen verbinden van de Omgevingswet met de sessies rondom de Regionale 
Energie Strategie maar ook met de uitgangspunten en de werkwijze van MijnDorp2030 in 
diverse sessies. 

 Het deelproject Omgevingswet in de praktijk waarin de veranderde werkwijze opgepakt wordt, 
is in september in plaats van maart 2020 gestart als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft geen 
impact gehad aangezien de inwerkingtreding ook verschoven is naar 1 januari 2022. 

  

 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-4-Verslag-avonden-en-enquete-Omgevingsvisie-samengevoegd.pdf
file://///FS01/Files/files/Raadsbrief%20proces%20omgevingswet%202020%20TBG.pdf
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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 

begr. na 
wijz. 

Baten     0 15 15 0 
Lasten     512 997 775 222 

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten 

-512 -982 -760 222 

Onttrekkingen aan reserves 0 470 354 -116 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat 
van baten en lasten 

-512 -512 -406 105 

 

 
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
MijnDorp2030 (voordeel € 71.000) 
Dit betreffen nog niet bestede procesgelden MijnDorp2030. Het incidentele budget procesgeld 
MijnDorp2030 is in 2019 beschikbaar gesteld voor vier jaar. Het restant wordt overgeheveld naar 2021 
(zie ook het voorstel voor budgetoverheveling). 
  
Stimuleringsfonds (voordeel € 32.000) 
In de begroting 2019 is een bedrag van € 240.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds 
sociaal domein. Het restant van het stimuleringsfonds is op dit moment € 226.000. Dit restant wordt 
overgeheveld naar 2021 (zie ook het voorstel voor budgetoverheveling). 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor het 
stimuleringsfonds € 101.000. Zie voorstel budgetoverheveling. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
 



 
 
  

                                     
               

 

26 

11/05/2021 Pagina 26 van 256 

 

5. Kernagenda's 

Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende 
agenda’s.  Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden 
en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda's zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar we als gemeente en inwoners gezamenlijk aan werken. De inhoud van deze 
kernagenda's is terug te vinden in de begrotingsapp. Met ingang van het begrotingsjaar 2021 (dus met 
ingang van de begroting 2021) volstaan we in de P&C-documenten met een verwijzing naar de 
begrotingsapp. In deze begrotingsapp wordt de actuele stand van zaken van de kernagenda’s 
weergegeven. Zowel inhoudelijk als financieel. 
  
Afwijkingen of aanpassingen in de financiële voortgang worden uiteraard ook opgenomen in de 
betreffende P&C-documenten. Nieuwe en/of aanvullende budgetten worden betrokken bij het opstellen 
van de perspectiefnota en/of de begroting en krijgen daar al naar gelang de besluitvorming ook een 
plek. Afwijkingen of andere noemenswaardige financiële zaken worden meegenomen in het 
programmajournaal en/of de jaarverantwoording. In de thans voorliggende jaarverantwoording 
volstaan we met de financiële verantwoording van de kernagenda’s met als basis de gegevens uit de 
begroting 2020. Voor de inhoudelijke verantwoording wordt verwezen naar de begrotingsapp. 

Kernagenda's - financieel 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 0 113 29 -84 
Lasten 58 649 166 483 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-58 -536 -137 399 

Onttrekkingen aan reserves 100 550 187 -363 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

42 14 50 36 
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6. Kern overstijgende agenda 

Inleiding 

In de volgende hoofdstukken ziet u de kern overstijgende agenda’s. Elke kern overstijgende agenda 
kent kern overstijgende thema’s. De kern overstijgende thema’s zijn in 2019 ontstaan door de input uit 
de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke organisaties en thema’s die zijn 
besproken tijdens de kernavonden. In de kern overstijgende thema’s wordt voor overstijgende 
beleidsthema’s aangegeven wat er in 2020 op de agenda stond en welke bijdrage de gemeente in 
2020 gedaan heeft. 
  
De opbouw van de onderdelen kern overstijgende thema's is als volgt: 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat hebben er daarvoor gedaan? 

 Waar staan we nu? 

 Financiële kaders 
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Samen redzaam, gezond meedoen 

Inleiding  

De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het sociaal 
domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te 
zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg 
kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode 
aan de volgende zaken. 
  
Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                    Wat willen we bereiken? 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Onze insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de 
maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een 
hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als 
gemeente inzetten op positieve gezondheid.   
 
Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die 
bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te 
vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we 
door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te 
richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze 
rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien. 

file://///FS01/SP/tweede-programmajournaal-2020/inleiding-samen-redzaam-gezond-meedoen-80790%23_ftn1
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De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven 
namelijk: 

 Mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op 
hun zwakte. 

 Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften. 

 De regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen. 
 
Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen 
kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte een gezin, een plan, een 
regisseur voor die inwoners die het nodig hebben. 
  
Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?  
In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd 
uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze 
inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg. 

file://///FS01/SP/tweede-programmajournaal-2020/inleiding-samen-redzaam-gezond-meedoen-80790%23_ftn2
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Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de 
interventies en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies 
gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd 
inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren 
of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen 
in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor 
starten we het project Grip op sociaal domein.  
  
Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat 
voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de 
inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op 
houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen 
verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren 
gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om 
deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe 
we bij kunnen sturen en hoe eenieder daaraan kan bijdragen

 
[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/ 
[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/ 

Langer gezond 

Wat willen we bereiken? 

 Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid 

 Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende 

 Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging 

 Meer kinderen zijn meestal weerbaar 

 Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken 

file://///FS01/SP/tweede-programmajournaal-2020/inleiding-samen-redzaam-gezond-meedoen-80790%23_ftnref1
https://iph.nl/positieve-gezondheid/
file://///FS01/SP/tweede-programmajournaal-2020/inleiding-samen-redzaam-gezond-meedoen-80790%23_ftnref2
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(NB. De staat van de bevolking in Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken 
met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat). 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Cultuurvisie  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wij dragen bij aan een actuele visie op cultuur. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 

1. Wij stellen een cultuurvisie of -akkoord op waarbij het Maatschappelijk Kader verder wordt 
uitgerold over alle cultuurverenigingen. 

2. De resultaten uit de visie op het akkoord kunnen effect hebben op de nieuw te sluiten 
prestatieafspraken met cultuurorganisaties opnieuw bekeken.  

3. De resultaten van de visie of het akkoord zijn ook van invloed op het behoud van cultureel 
materieel en immaterieel erfgoed. 

  
Op te leveren/volgende stap: 

 Plan van aanpak formaliseren. 

 Kick-off bijeenkomst cultuurvisie/-akkoord. 
  
Status: Plan van aanpak is in concept gereed, maar verdient nadere uitwerking en concretisering. 
Vanwege prioriteitstelling op andere terreinen is het vervolg nog niet ingezet. Perspectief op uitvoering 
in 2021. 
 

 

- Geschikt instrument kansrijke start  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1.000 dagen van het kind.  
  
Wat gaan we ervoor doen? 
We onderzoeken in hoeverre kansrijke start een instrument voor onze gemeente is. 
 
Op te leveren/volgende stap: 
Verkennen of deze aanpak een meerwaarde heeft. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Tubbergen is aangemeld als gemeente voor Kansrijke Start. 

 Het vormen van een lokale coalitie is door corona uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. 
 

 

- Inclusie en diversiteit (inclusief fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk 
vastgoed) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wat gaan we ervoor doen? 
In samenwerking met het Gehandicaptenplatform en de Seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke 
toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Het Gehandicaptenplatform komt met een plan van aanpak. 
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Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Plan van aanpak is opgeleverd. 

 Er is een bijeenkomst georganiseerd waarin het plan van aanpak is toegelicht. 

 Tijdens de bijeenkomst is het Manifest 'Iedereen doet meeondertekend 

 De opdrachtomschrijving/ plan van aanpak inclusieagenda is goedgekeurd. Inventarisatie naar 
de (on)mogelijkheden van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk 
vastgoed maakt onderdeel uit van het opstellen van een inclusieagenda.  

 Het Gehandicaptenplatform geeft aan dat in verband met corona het project een vertraging 
oploopt. Het schouwen van gebouwen door het Gehandicaptenplatform is uitgesteld vanwege 
corona. Zij verwachten in het najaar van start te gaan. 

 In het najaar is een stagiaire ergotherapie gestart met het schouwen van openbaar 
toegankelijke gebouwen in samenspraak met het Gehandicapten platform.  

 Dit project is ondergebracht bij het project Inclusie en diversiteit. 
 2019: 

 Het Gehandicaptenplatform heeft voorbereidende gesprekken gevoerd. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht Januari 2020: ondertekening manifest iedereen doet mee  

  

 
- Onderwijsprogramma studiekeuze 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wat gaan we ervoor doen? 
Kinderen kennis te laten maken met verschillende beroepen om de keuze voor de juiste studie te 
versterken. Als gemeente willen we kinderen graag kennis laten maken met het werken voor een 
gemeente.   
  
Op te leveren/volgende stap: Afhankelijk van evaluatie.  
  
Status: Deze inspanning is overgedragen naar de basisbegroting, onder het programma Onderwijs. 
 

 

- Preventie voor alcohol en drugs  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Komen tot- en opstellen van een 10-jaren beleidsvisie ten aanzien van preventie en handhaving op de 
thema’s alcohol en drugs. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
In gesprek gaan met de raad en de samenleving. 
Raadsavond om bewustzijn te creëren en input op te halen voor de nieuwe visie  
inspraakavond(en) met de samenleving en deskundigen om bewustzijn te creëren en input op te 
halen voor de nieuwe visie en de 10-jarige planning. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Het IJslands Preventiemodel is onderzocht: veel elementen zijn ook al in uitvoering in 
Tubbergen. Besloten is dit niet specifiek onder de noemer IJslands Preventiemodel voort te 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200131121450/https:/www.tubbergen.nl/ondertekening-manifest-iedereen-doet-mee
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zetten. Elementen van het IJslandsmodel krijgen een plek in het nieuw op te zetten alcohol en 
drugsbeleid.  

 De aanpak Kampeerfeesten heeft geresulteerd in aanzienlijk minder excessen en klachten. 
Betrokkenheid van ouders, jongeren en grondeigenaren zijn hierin goed geborgd. 

 Opdrachtomschrijving/plan van aanpak preventie alcohol en drugs is goedgekeurd. 

 Werving voor de projectleider is uitgezet en succesvol afgerond. De start van het project vindt 
plaats in het eerste kwartaal van 2021.   

 
 

- Samenwerking met het onderwijs verstevigen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 

1. Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren doorgaande ontwikkellijn. 
2. We evalueren het effect van de subsidies voor preventie in het onderwijs.   

  
Op te leveren/volgende stap: 
Samen met het onderwijs in gesprek blijven over gedeelde uitdagingen aan de hand van het 
maatschappelijk kader. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Het LEA (lokaal educatieve agenda) is gestart, waardoor de samenwerking met het onderwijs 
bevorderd kan worden. 

 Door corona en de sluiting van de scholen en kinderopvang heeft de voortgang wat betreft 
preventie en doorontwikkeling van de samenwerking stilgelegen. De aandacht gaat uit naar 
de voortgang van het reguliere onderwijs. Daarnaast worden de preventieprogramma's in het 
onderwijs veelal uitgevoerd door externe partijen. In verband met Corona maatregelen worden 
deze niet toegelaten binnen het onderwijs. Corona heeft wel laten zien dat de samenwerking 
tussen de gemeente en het onderwijs goed verliep en mogelijk een positief effect heeft op de 
toekomstige samenwerking. 

 
 

- Sport als middel  
Omschrijving/op te leveren resultaat 

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

2.  Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen en onderwijs. 
3.  Samenwerking tussen verenigingen onderling, meer omniverenigingen. 

  
Wat gaan we ervoor doen? 

1. Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle sportverenigingen bij het opstellen van 
het sportakkoord (met voetbalverenigingen is een begin gemaakt). 

2.  Onder andere buurtsportcoaches en Wij in de Buurt worden ingezet om verbinden te leggen 
tussen sport en andere doelgroepen en geven ondersteuning aan sportverenigingen. 

3.  Blijvend in gesprek met de Sportraad. 
  
Op te leveren/volgende stap: 

 Uitvoeringsplan met voetbalverenigingen verder vormgeven en implementeren in 
samenwerking met bijvoorbeeld buurtsportcoaches en Wij in de Buurt. Tevens starten met het 
opstellen van een sportakkoord met alle sportverenigingen. Uitvoeringsplan met 
voetbalverenigingen verder vormgeven en implementeren in samenwerking met bijvoorbeeld 
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buurtsportcoaches en Wij in de Buurt. Tevens starten met het opstellen van een sportakkoord 
met alle sportverenigingen.  

  
Behaalde mijlpalen 
2020:  

 Wij zijn gestart met het verkennen en opstellen van het sportakkoord Tubbergen en hebben 
een sportformateur aangesteld. Het sportakkoord wordt opgesteld in samenwerking met 
verenigingen en instanties op het gebied sport, welzijn, gezondheid, onderwijs, etc. 

 Wij hebben het Beweeg- en Sportakkoord ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Wij wachten op het besluit van het ministerie of het sportakkoord wordt 
goedgekeurd en het uitvoeringsbudget wordt toegekend. 

 Het Beweeg- & Sportakkoord is goedgekeurd en we hebben het uitvoeringsbudget ontvangen. 

 Er is een 'elftal' geformeerd vanuit het Beweeg- & Sportakkoord waarbij een heel aantal 
mensen uit de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (sport, zorg, welzijn, onderwijs, 
etc.). Met hen wordt het uitvoeringsplan opgesteld. 

 Het uitvoeringsplan met de voetbalverenigingen is in het Beweeg- & Sportakkoord 
opgenomen/geïntegreerd en wordt door het akkoord verder vormgegeven. 

 Wij in de Buurt en de buurtsportcoaches maken onder andere onderdeel uit van het elftal en 
de uitvoering van het akkoord. 

 Vanuit het Beweeg- & Sportakkoord is er een voucher 'doorontwikkeling sportraad 2.0' 
aangevraagd en wordt ingezet. Een eerste intake met de sportraad heeft aan het eind van het 
jaar plaatsgevonden. 

2019: 

 Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord.  De 
buurtsportcoaches en Wij in de Buurt zijn hierbij betrokken. 

 Er is een convenant met voetbalverenigingen gesloten. Het daarbij behorende uitvoeringsplan 
sportverenigingen is opgeleverd. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht Maart 2020: een update van onze sportformateur  

  Februari 2020: inspiratieavonden voor het lokaal sportbeweegakkoord  

  Februari 2020: een update van onze sportformateur  

  Januari 2020: Sportformateur vraagt de samenleving: wat moet er in het lokaal 
sportbeweegakkoord  

  Maart 2019: voetbalverenigingen Tubbergen ondertekenen convenant maatschappelijk 
kader 

  April 2020: Geef je mening voor het Lokaal Sport/beweegakkoord  

  Juni 2020: Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen klaar voor ondertekening  

Raadsbrieven November 2020: Raadsbrief 58 Special Olympics Twente 2022  

   

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200331170902/https:/www.tubbergen.nl/een-update-van-onze-sportformateur-moniek-kleinsman-0
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200229142529/https:/www.tubbergen.nl/inspiratieavonden-voor-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200229142529/https:/www.tubbergen.nl/een-update-van-onze-sportformateur-moniek-kleinsman
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200126105422/https:/www.tubbergen.nl/sportformateur-vraagt-de-samenleving-wat-moet-er-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200126105422/https:/www.tubbergen.nl/sportformateur-vraagt-de-samenleving-wat-moet-er-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190131135933/https:/www.tubbergen.nl/voetbalverenigingen-tubbergen-ondertekenen-convenant-maatschappelijk-kader
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190131135933/https:/www.tubbergen.nl/voetbalverenigingen-tubbergen-ondertekenen-convenant-maatschappelijk-kader
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200426171232/https:/www.tubbergen.nl/geef-je-mening-voor-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200621172212/https:/www.tubbergen.nl/beweeg-sportakkoord-tubbergen-klaar-voor-ondertekening
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-58-Special-Olympics-Twente-2022.pdf


 
 
  

                                     
               

 

35 

11/05/2021 Pagina 35 van 256 

 

Financiële kaders 

Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot 
het uitvoeringsplan sociaal domein. 

Versterken sociale basis 

Wat willen we bereiken? 

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen 
naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene 
voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Dagbesteding per kern  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Iedere kern heeft ontmoetingsmogelijkheden voor een passende dag invulling waar een inwoner 
gebruik van kan maken zonder indicatie. Per kern krijgt iedere inwoners dit als eerste aangeboden. 
Hierdoor wordt minder snel een beroep gedaan op maatwerkvoorziening dagbesteding. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Het project algemene voorzieningen brengt de behoefte aan voorzieningen in beeld. Op basis daarvan 
gaan we kijken of en welke dagbesteding per kern nodig is. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
De eerst stap is afhankelijk van het onderzoek naar de behoefte voor het ontwikkelen en inzetten van 
algemene voorzieningen. 
  
Status: Dit project is nog niet gestart. Dit project start na het project algemene voorzieningen. Het 
project algemene voorzieningen loopt vertraging op als gevolg van corona. Deze vertraging heeft 
mogelijk gevolgen voor de inzet reguliere dagbesteding. 
 

 

- Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Een vrijwilligers en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoefte van de verenigingen en 
inwonersinitiatieven. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 

1. Ophalen van de behoefte via MijnDorp2030, het sport en cultuurakkoord. 
2. Een gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren. 

  
Op te leveren/volgende stap: Ophalen van de behoefte via het sport en cultuurakkoord en de behoefte. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 De behoefte aan ondersteuning op het gebied van sport is tijdens de bijeenkomsten voor het 
sportakkoord opgehaald en in beeld gebracht. 
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 Opdrachtomschrijving/plan van aanpak is vastgesteld. Fase 1 onderdeel sport is gestart. In 
deze fase wordt op basis van de behoefte in kaart gebracht welke ondersteuning wenselijk is 
en hoe dit te organiseren is.  

 De ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
functie sportconsulent. 

 De werving van de sportconsulent is gestart en succesvol afgerond. De sportconsulent is 
gestart. 

  
Status: Bij de projecten algemene voorzieningen, MijnDorp2030 en opstellen van het cultuurakkoord 
wordt de behoefte van de inwoners in beeld gebracht. Het inrichten van de ondersteuning start met het 
onderdeel sport. Daarna krijgen ook de onderdelen cultuur en algemene voorzieningen een vervolg, 
vergelijkbaar aan sport. 
 

 

- Onderzoek algemene voorzieningen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder 
gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. 
  
Op te leveren/volgende stap: Uitvoering van het onderzoek en analyse van de gegevens. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Fase 3 van het onderzoek is gestart. Deze fase betreft een diepteonderzoek naar twee kernen. 
In dit diepteonderzoek wordt gesproken met Wmo consulenten, uitvoerders van algemene 
voorzieningen in die kernen (structureel gesubsidieerd of incidenteel gesubsidieerd) en andere 
relevante partijen op het gebied van inwonersinitiatieven en maatschappelijke zorg.  Aan de 
hand van deze gesprekken wordt een advies geschreven.  In dit advies staat benoemd waar 
kansen voor (door)ontwikkeling liggen met als doel bereikbare en betaalbare zorg te realiseren 
(fase 4 van het project).  

 Fase 3 van het project is afgerond in november 2020. In verband met het coronavirus konden 
gesprekken in de kernen beperkt plaatsvinden. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 
initiatieven die reeds bekend zijn bij gemeente Tubbergen. Ook is gesproken met Wmo 
consulenten en beleidsadviseurs om te kijken op welke thema's al ontwikkelingen gaande zijn 
en wat nog aandacht verdient. Uit deze gesprekken is gebleken dat vooral het uitbreiden en 
versterken van ontmoetingsplekken voor senioren kansrijk is. Het doel is senioren zo lang 
mogelijk, zo dicht bij huis als mogelijk, structuur te bieden en het algemene welzijn te vergroten 
door het organiseren van een plek voor ontmoeting en laagdrempelige 
activiteiten.  Geconcludeerd is dat deze initiatieven verder opgepakt kunnen worden als 
onderdeel van fase 4.  

 Fase 4 is december 2020 gestart. Een aantal kernen hebben reeds seniorenactiviteiten en zijn 
op zoek naar een doorontwikkeling naar bijvoorbeeld voorliggende dagbesteding. Middels een 
praktijkgericht onderzoek wordt samen met de kernen gekeken naar welke ondersteuning een 
bepaalde doelgroep nodig heeft (met of zonder zorgbehoefte), hoe dit georganiseerd kan 
worden (inzet vrijwilligers/professionals) en wat dit betekent voor de faciliteiten en 
financiën. De uitkomsten hiervan kan ook worden ingezet als gespreksmiddel voor andere 
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ontmoetingsplekken wanneer ontmoetingsplekken voor senioren worden gestart en/of 
doorontwikkeld.  

2019: 

 De behoeften en indicaties op het kernniveau op het gebied van Wmo voorzieningen zijn in 
beeld gebracht. Hiermee is fase 1 & 2  gereed. 

 
 

- Stimuleringsfonds  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Door middel van het stimuleringsfonds stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor 
ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en 
buitenactiviteiten.  
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die zijn ondersteund. 
  
Op te leveren/volgende stap: Evalueren van de initiatieven uit het stimuleringsfonds.  
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 Deze inspanning valt onder het reguliere werk. De verandering zit in de doorontwikkeling naar 
een leefbaarheidsfonds. 

  
Status: Deze inspanning is overgedragen naar de basisbegroting onder het programma Sociaal 
domein. 
 

 

- Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds.  
  
Wat gaan we ervoor doen? 
We starten met het analyseren wat de behoefte van de inwonersinitiatieven is en welke 
financieringsvormen passend zijn. Op basis daarvan wordt bekeken of en op welke manier het 
leefbaarheidsfonds ingericht kan worden.  
  
Op te leveren/volgende stap: 
Ophalen van de uitkomsten 'financieringsvormen voor de samenleving' (onderdeel van het programma 
organisatieontwikkeling) en deze input verwerken bij het inrichten van het leefbaarheidsfonds.   
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De evaluatie is gestart. Het doel van de evaluatie is te achterhalen wat de ervaringen zijn met 
het stimuleringsfonds, een duidelijk beeld geven van de resultaten van de initiatieven die 
gegund zijn door het fonds en ophalen wat initiatieven nodig hebben om voort te zetten indien 
ze kansrijk zijn. 
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Financiële kaders 

Stimuleringsfonds sociaal domein 
De stand van het stimuleringsfonds bedraagt begin 2019 € 240.000. In 2019 en 2020 is een bedrag 
van ca. € 29.000 besteed. Daarnaast heeft een terugbetaling plaatsgevonden over 2018 van € 
15.000.  Het resterende bedrag eind 2020 is dus € 226.000. Deze resterende middelen hevelen we 
over naar 2021. 
 
Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot 
het uitvoeringsplan sociaal domein. 

Zorg meer nabij 

Wat willen we bereiken? 

 De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO) 

 De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO) 

 De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO) 

 % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds 
gemonitord) 

 Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan 
in 2019 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners (=meldcode). 
  
Wat gaan we ervoor doen? 

1. Vastgesteld actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 
2. Uitgevoerd actieplan. 
3. Monitoringsrapportage Veilig Thuis Twente (VTT). 

  
Op te leveren/volgende stap: Monitoring van de uitvoering. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De opdrachtomschrijving is goedgekeurd.  

 Binnen Noaberkracht zijn er collega's opgeleid tot aandacht functionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Voor de Wmo consulent is er speciale aandacht voor het thema aanpak 
ouderenmishandeling. 

 Burgemeester Haverkamp is namens de Twentse gemeenten ambassadrice voor het 
actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.  

 De opdrachtomschrijving voor het project is aangescherpt en akkoord bevonden door de 
portefeuillehouder. De uitkomsten uit de monitoringsrapportages zijn hierin verwerkt.  
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 Het regionale actieplan is vastgesteld en vertaald naar lokaal plan van 
aanpak/opdrachtomschrijving.  

 Zowel het regionale als het lokale project is gestart. Door het coronavirus heeft het project 
vertraging opgelopen omdat de prioritering bij ketenpartners zoals het onderwijs niet bij de 
aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling ligt.  

 2019:  

 We zijn aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. 
Daarnaast nemen we deel aan regionale activiteiten, voortvloeiend uit dit actieprogramma. 
Hierbij kan gedacht worden aan netwerkbijeenkomsten en symposia. 

 In januari hebben we een bijeenkomst georganiseerd met het thema 'Geweld hoort nergens 
thuis'. Hier was speciale aandacht voor de verbeterde meldcode en de verwachting van de 
gemeente dat professionals deze implementeren in hun eigen organisatie. Met een opkomst 
van ruim 50 professionals variërend van leraar, jeugdconsulent, huisarts tot wijkagent was 
deze bijeenkomst zeer geslaagd en mogelijk voor herhaling vatbaar. 

 Binnen Noaberkracht werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Daarnaast werken we nauw samen met Veilig Thuis Twente. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Raadsbrief Januari 2020-02 Wachtlijst Veilig Thuis Twente  

Raadsbrief 
Juli 2020-41 Duurzame oplossing voor Veilig Thuis Twente om te komen tot een 
toekomstbestendige organisatie  

  

 

- Algemene wasvoorziening  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wasvoorziening in de vorm van een algemene voorziening.  
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Monitoren van de ontwikkelingen bij WaST en onderzoeken op welke wijze WaST als algemene 
voorziening de komende periode een meerwaarde kan hebben. 
  
Op te leveren/volgende stap: Opleveren van de monitoring. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Monitoring is een continu proces en onderdeel van het bestuurlijk overleg met WaST. Het 
bestuurlijk overleg heeft plaats gevonden in het eerste kwartaal van 2020. Op basis van de 
monitoring zien we een lichte toename van het aantal gebruikers. In de komende periode wordt 
onderzocht of de werkervaringsplekken bij WaST uitgebreid kunnen worden en of de kosten 
daarvan ondergebracht kunnen worden onder de Participatiewet. 

 Door het coronavirus gaat de komende tijd de aandacht uit naar de basis op orde krijgen in 
plaats van dat ingezet wordt op de doorontwikkeling richting de Participatiewet. 

 
 
 
 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-2-Wachtlijst-Veilig-Thuis-Twente.pdf
file://///fs01/Users$/NijmeijerP/Downloads/Raadsbrief%2041%20-%20%20Duurzame%20oplossing%20voor%20Veilig%20Thuis%20Twente%20om%20te%20komen%20tot%20een%20toekomstbestendige%20organisatie.pdf
file://///fs01/Users$/NijmeijerP/Downloads/Raadsbrief%2041%20-%20%20Duurzame%20oplossing%20voor%20Veilig%20Thuis%20Twente%20om%20te%20komen%20tot%20een%20toekomstbestendige%20organisatie.pdf
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- Armoedepreventie  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede 
onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van ervencoach voor agrariërs.  
  
Wat gaan we ervoor doen? 

1.  Onderzoeksrapport. 
2.  Vastgesteld integrale aanpak. 

  
Op te leveren/volgende stap: 
De uitkomsten van het onderzoeksrapport armoedepreventieonderzoek (KWIZZ) analyseren en advies 
uitbrengen.  
  
Behaalde mijlpalen 
2020:  

 Opdrachtomschrijving/plan van aanpak is vastgesteld. Project is gestart. De eerste 
bevindingen in combinatie met uitkomsten uit het KWIZZ-onderzoek worden in het tweede 
kwartaal van 2021 besproken met de raad. 

2019: 

 Het KWIZZ-onderzoek is afgerond. 
 
Persberichten en raadsbrieven 

Raadsbrief Mei 2019 - Raadsbrief 18 Evaluatie coördinator armoedepreventie  

Persbericht Mei 2020: Onderzoek bureau KWIZ armoedebeleid  

  April 2019: Twente schulden eerder samen aanpakken 

  September 2019: gemeente Tubbergen vergroot inzet op preventie en het vroeg 
signaleren van schulden problemen  

  December 2020: recht-op-goede-zorg-ook-met-een-lager-inkomen 

  

 
- Eén toegang sociaal domein 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één gemeentelijke toegang. 
(Schakel) 
  
Wat gaan we ervoor doen? 

1. De realisatie van één geïntegreerde toegang. 
a. Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, 
Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen. 
b. Bredere uitvraag op basis van leefgebieden door sociaal werker. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de sociaal werker in de rol van onafhankelijke cliëntondersteuner. 

2. We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de inwoner die een 
ondersteuningsbehoefte heeft. 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-18-Evaluatie-cooerdinator-armoedepreventie.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-25-Onderzoek-Bureau-KWIZ-armoedebeleid-en-beantwoording-vragen-fractie-CDA.pdf
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/twente-schulden-eerder-samen-aanpakken
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/gemeente-tubbergen-vergroot-inzet-op-preventie-en-het-vroeg-signaleren-van-schulden-problemen
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/gemeente-tubbergen-vergroot-inzet-op-preventie-en-het-vroeg-signaleren-van-schulden-problemen
https://www.tubbergen.nl/recht-op-goede-zorg-ook-met-een-lager-inkomen
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3. We vestigen aandacht op passende mantelzorgondersteuning. 
4. Voorliggende voorziening voor individuele ondersteuningsbehoeften (voorheen: 

ondersteuning zelfstandig leven). 
  
Op te leveren/volgende stap: 

1. Aanpassen subsidieafspraken en uitwerken projectplan 
2. Een geïmplementeerde werkinstructie voor Team Ondersteuning & Zorg (TOZ), aangepaste 

brieven aan inwoners en een jaarlijkse rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 
2015 en Jeugdhulp, over de bekendheid van de cliëntondersteuning onder inwoners. 
Doorontwikkeling van cliëntondersteuning is mede afhankelijk van de inrichting één 
gemeentelijke toegang. 

3. Geïmplementeerd plan van aanpak over passende mantelzorgondersteuning in Tubbergen. 
Doorontwikkeling van mantelzorgondersteuning is mede afhankelijk van de inrichting één 
gemeentelijke toegang. 

4. Deze vorm van thuisbegeleiding ligt in het verlengde van de cliëntondersteuning en kan 
worden ingekocht bij zorgaanbieders. Deze thuisbegeleiding is bedoeld voor kortdurende 
ondersteuning om mensen net weer dat steuntje in de rug te bieden en het juiste pad op te 
wijzen. Idee is om niet in te kopen maar als algemene voorziening in te richten. Ontwikkeling 
is mede afhankelijk van project één toegang en project algemene voorzieningen 

  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De sollicitatieprocedure kwartiermaker is afgerond. Deze kwartiermaker is gestart met ingang 
van 1 mei 2020. De opdracht van deze kwartiermaker is het samenvoegen van team 
ondersteuning en zorg (TOZ) en Wij in de buurt tot één gezamenlijke toegang. 

 De backoffice (de samenwerking achter de schermen) is gestart.  

 De verdeeltafel is van start gegaan. Casuïstiek die meervoudige problematiek betreft, wordt 
hier (anoniem) gedeeld en verdeeld aan een sociaal werker of consulent. 

 De gezamenlijke scholingstraject is gestart (19 oktober).  

 De naam en huisstijl van één toegang is vastgesteld, te weten "Schakel”, Welzijn. Inkomen. 
Jeugd. Zorg 

 Het communicatieplan is vastgesteld. De sollicitatieprocedure voor een 
communicatiemedewerker is afgerond. 

 De verbouwing van de bibliotheek voor de tijdelijke huisvesting van de fysieke toegang van 
Schakel, heeft plaatsgevonden. 

 Afspraken over verdeling van de kosten voor Schakel v.w.b. huisvesting, communicatie en ICT 
tussen gemeente en SWTD zijn gemaakt. 

 Nadere regels subsidies zijn opgesteld en de subsidies zijn verleend voor het realiseren en 
werken van en in Schakel. Monitoringsafspraken zijn gemaakt. Door deze wijze is er meer 
inzicht en sturing op de in te zetten uren per leefgebied en kan jaarlijks worden bepaald welke 
producten al dan niet wenselijk zijn om af te nemen om de doelen van Schakel te bereiken. 

 
Corona heeft gedeeltelijk gevolgen gehad voor de inspanning Eén toegang sociaal domein, namelijk: 

 Het gezamenlijke scholingstraject door Saxion is uitgesteld naar het najaar van 2020. 

 Er hebben geen gezamenlijke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, waardoor meerdere 
individuele of gesprekken in kleinere vorm hebben moeten plaatsvinden. 
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 Door de coronacrisis is er een verschuiving van prioritering geweest, waardoor ketenpartners 
niet de volledige prioriteit aan 1 toegang konden geven. 

 De opening van Schakel is in verband met de lockdown uitgesteld tot 1 april 2021. 

 Bijeenkomsten en scholingen hebben digitaal moeten plaatsvinden. 
  
2019: 

 Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld waar vrijwilligers- en 
verenigingsondersteuning  en cliëntondersteuning onderdeel van zijn. 

 Nadere regels subsidies zijn opgesteld en de beschikkingen zijn verleend voor het realiseren 
van één toegang. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht 20 mei 2020      Mei 2020 - Zorg, hulp en ondersteuning op één plek  

  

 
- Integrale schuldenaanpak 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Een integrale schuldenaanpak zodat schulden van inwoners worden opgelost of worden voorkomen 
(onderdeel vroeg eropaf van het Menzis project). 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Geïmplementeerd plan van aanpak integrale schuldenaanpak (onderdeel vroeg eropaf) rondom onder 
andere vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van 
rekeningen op eventuele uitkeringen. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Uitwerken aanpak in regionaal verband en vertaling naar lokale situatie.  Mede afhankelijk van het 
project één gemeentelijke toegang 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De woningstichting is vanaf 1-2-2020 ook aangesloten bij de pilot vroeg signalering.  

 Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot vroeg signalering. Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor het Landelijk Convenant vroeg signalering. Dit houdt in dat op 
grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening alle energiebedrijven, zorgverzekeraars, 
woningstichtingen, particuliere huurders en waterleidingbedrijven in Nederland vanaf 1 januari 
2021 zich aan moeten sluiten bij de vroeg signalering. 

 Er is ook weer een veeggroep Regeling uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) uitgevoerd. 
Dat zijn uitkeringsgerechtigden die deel kunnen nemen aan de wanbetalersregeling van de 
zorgverzekeraar Menzis. Voor Tubbergen neemt een persoon deel aan deze regeling. 

2019: 

 De medewerkers schulddienstverlening zijn aangenomen en gestart. 

 Samenwerkingsafspraken met betrokken instanties zijn gemaakt om betalingsachterstanden 
vroegtijdig te kunnen melden (met betrekking tot vroeg signalering). 

  

https://www.tubbergen.nl/zorg-hulp-en-ondersteuning-op-een-plek
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Status: Op basis van de evaluaties later in het jaar wordt het maatschappelijk en financieel effect in 
beeld gebracht. 
  
Persberichten en raadsbrieven 
Raadsbrieven 
mei 2020: Ontwikkeling afdeling bewind voering Stadsbank Oost Nederland 
januari 2020: curator, bewindvoerder of mentorschap bij Stadsbank Oost Nederland 
mei 2020: Ontwikkelingen-afdeling-bewind voering-Stadsbank-Oost-Nederland 

Persbericht april 2019: Twente schulden eerder samen aanpakken 
oktober 2020: toeslagenaffaire-kinderopvang 
  

  

 
- Integratieproces statushouders Veranderopgave Inburgering naar aanleiding van de nieuwe wet 
die ingaat per 01-01-2022 (inclusief noaberoffensief) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Implementatie integratieproces voor statushouders in de vorm van het Noaberoffensief. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Het Noaberoffensief is in afwachting van de nieuwe Wet Inburgering aangehouden. Gevolg van de 
nieuwe wet is dat meer taken onder regie van de gemeente komen te vallen. Dit geeft de mogelijkheid 
om een meer integrale aanpak te ontwikkelen. Het Noaberoffensief kan daarop aansluiten.  De 
ingangsdatum van de nieuwe wet is verschoven naar 1-1-2022. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Regionale samenwerking op dit thema is geïntensiveerd. De nieuwe Wet inburgering 
(opgeschoven naar 1 januari 2022) legt een grotere regietaak bij gemeenten o.a. het 
organiseren en inkopen van taaltrajecten. Dit wordt in regionaal verband voorbereid met 
marktconsultaties en een aanbestedingstraject/subsidietraject. 

 De opdrachtomschrijving/het plan van aanpak is goedgekeurd. Het project is gestart. 

 Regionaal is een marktconsultatie voorbereid. 

 De voorbereidingen voor een regionale aanbesteding voor de B1-route zijn verder uitgewerkt; 
 

 

Stand van zaken 
Door corona is de beoogde projectleider uitgevallen. Er wordt nog geworven voor een nieuwe 
projectleider.  
 

 

- Onderwijs jeugd aanpak (OJA) onderzoeken  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
OJA-aanpak onderzoeken: Jeugdhulp dichter op school organiseren via één toegang en niet via de 
zorgaanbieder. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Het onderzoeken van de OJA-aanpak: 

 Wat levert het op in de gemeente Enschede? 

 Past het in onze aanpak? 

 Wat zou het in de gemeente Tubbergen kunnen opleveren? 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/2020
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-5-Curator-bewindvoerder-of-mentorschap-bij-Stadsbank-Oost-Nederland-SON.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-26-Ontwikkelingen-afdeling-bewindvoering-Stadsbank-Oost-Nederland.pdf
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190514162913/https:/www.tubbergen.nl/twente-schulden-eerder-samen-aanpakken
https://www.tubbergen.nl/toeslagenaffaire-kinderopvang-bent-u-benadeeld-de-problemen-geraakt
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Op te leveren/volgende stap: Een gesprek met de gemeente Enschede. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Uit de inventarisatie blijkt dat de OJA-aanpak ingevoerd is bij een beperkt aantal scholen met 
een specifieke jeugdproblematiek. Deze problematiek concentreert zich in de gemeente 
Tubbergen niet op een specifieke school en daarmee loont de aanpak OJA zich niet voor deze 
gemeente. 

  
Status: De OJA-aanpak is afgerond en loont zich niet voor onze gemeente, in plaats daarvan starten 
wij de pilot Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheidszorg (PGJ). PGJ is een vorm van 
preventieve opvoedondersteuning. De pilot vervangt de OJA-aanpak in het uitvoeringsplan sociaal 
domein, dit betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. 
 

 

- Pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We starten een pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Een pilotplan met in elk geval: 

 Overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente. 

 Werkafspraken inzet POH Jeugd. 

 Vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie. 
  
Op te leveren/volgende stap: Monitoring van de uitvoering. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In maart heeft er een evaluatiemoment plaatsgevonden. De huisartsen, GGD en POH zijn 
tevreden over de inzet van de POH. De POH wordt gezien als een aanvulling op de 
huisartsenzorg, vooral op het gebied van opvoeding, opgroeien en ontwikkelen. Tevens zien 
we een afname aan doorverwijzingen naar geïndiceerde ggz trajecten, danwel een afname in 
zwaarte van de zorg.  

 Uit evaluaties met de huisartsen en GGD Twente en door gesprekken met de 
portefeuillehouders blijkt dat er draagvlak bestaat voor structurele inzet van de POH 
Jeugd. Het beoogde maatschappelijke en financiële effect wordt gehaald. 

 Het tevredenheidsonderzoek onder de Tubbergse patiënten die zijn gezien door de POH 
Jeugd laat zien dat zij deze hulp zeer goed waarderen met een gemiddeld cijfer van 7.7. 

 Als gevolg van het coronavirus verloopt de pilot op dit moment niet volgens de geplande 
afspraken. Afspraken tussen patiënten en POH Jeugd worden afgezegd, verzet of vinden op 
digitale wijze plaats. Sommige trajecten worden hierdoor later afgerond. Dit geeft een 
vertekend beeld in de cijfers van de resultaten van de pilot. Ondanks deze ontwikkeling wordt 
een positief maatschappelijk en financieel effect bereikt. 

 Met het vaststellen van de begroting 2021 is door de gemeente voor de jaren 2021 en 2022 
€ 75.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de invulling van de POH Jeugd. Tevens is de 
opdracht gegeven structurele dekking te vinden middels de ombuigingsoperatie. 
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2019: 

 In november is er een evaluatiemoment geweest van de pilot praktijkondersteuner jeugd 
huisartsen (POH). De huisartsen, GGD en gemeente zijn tevreden over de inzet van de POH. 
De huisartsen zien de POH als een aanvulling van specifieke expertise op het gebied van 
opvoeding, opgroeien en ontwikkelen.  

 De overeenkomst ten aanzien van praktijkondersteuner huisartsen jeugd ggz tussen 
huisartsen en de gemeente is gesloten. 

 Praktijkondersteuners huisartsen zijn aangenomen en in dienst gekomen van de GGD en 
gestart bij de huisartsen. 

 Ongeveer 90 kinderen, ouders en jeugdigen zijn in 2019 geholpen door de 
praktijkondersteuner. Het merendeel van de jongeren is tussen de 16 en 20 jaar. Indien de 
praktijkondersteuner er niet zou zijn, zou ongeveer 75% direct zijn doorverwezen naar de 
basis- of specialistische Jeugd ggz. 

 De vacature voor praktijkondersteuner is ingevuld.  

 De praktijkondersteuners huisartsen zijn in dienst bij de GGD en gestart bij de huisartsen. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht Januari 2019: praktijkondersteuner jeugd helpt Tubbergse jongeren met psychische problemen  

  Juni 2020: Praktijkondersteuner is er voor de jeugd, juist in coronatijd  

Raadsbrief Januari 2019: Raadsbrief 1 Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ- Tubbergen 

  

 

- Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties (o.a. onafhankelijke 
cliëntondersteuning). 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Thuiszorgorganisaties in stelling brengen. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Uitwerken aanpak in regionaal verband en vertaling naar lokale situatie maken. Mede afhankelijk van 
de project één gemeentelijke toegang. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Regionale plan van aanpak (Integrale samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraar) is 
gereed. Consulenten hebben een voorlichting gehad over Wlz-Wmo. 

  
Status: Afgerond. 
 

 

- Vroeg signalering van personen met verward gedrag.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Vroeg signalering van personen met verward gedrag. 
  

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190228171801/https:/www.tubbergen.nl/praktijkondersteuner-jeugd-helpt-tubbergse-jongeren-met-psychische-problemen
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200621172212/https:/www.tubbergen.nl/praktijkondersteuner-er-voor-de-jeugd-juist-coronatijd
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-1-Pilot-Praktijkondersteuner-huisartsen-Jeugd-GGZ-Tubbergen.pdf
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Wat gaan we ervoor doen? 
Implementatie van het plan van aanpak Wijk GGD. 
  
Op te leveren/volgende stap: Projectorganisatie inrichten en de pilot voorbereiden. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In de plaats van een lokaal plan van aanpak is de aanpak personen verward gedrag regionaal 
opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanpak van de nieuwe Wet Verplichte 
ggz en er zijn twee pilots: Streettriage en Triagetafels die regionaal georganiseerd zijn met de 
veertien Twentse gemeenten. 

 Lokaal is de pilot Wijk GGD van start gegaan. De samenwerkende partners zijn positief over 
de pilot Wijk GGD. 

 In verband met het corona was de pilot niet uit te voeren volgens de gemaakte afspraken. 
Huisbezoeken konden niet of beperkt plaatsvinden. Dit zorgde voor een vertraging waardoor 
de pilot verlengd is om de effecten van de pilot goed in beeld te kunnen krijgen. 

 Het evaluatieverslag voor de vaststelling van de subsidie is door ZonMw goedgekeurd. 
 2019: 

 Er is een vastgesteld plan van aanpak voor personen met verward gedrag. 

 De subsidie voor de pilot implementatie Wijk GGD is aangevraagd, goedgekeurd en pilot is 
gestart. 

  
Status: De pilot is omwille van de vertraging verlengd met een jaar tot eind 2021. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht December 2019: wijk GGDer van start  

  

Stand van zaken 
De pilot wordt geëvalueerd ten behoeve van de landelijke subsidiegever ZonMw 
 

 

- Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor 
onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het 
doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project). 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app. 
  
Op te leveren/volgende stap: Gunnen aanbesteding en ontwikkelen platform. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De beoordeling van de inschrijvingen van de MaaS pilot hebben plaats gevonden. De MaaS 
pilot is gegund aan Qarin. Zij lanceren de MaaS app in juli 2020 en ontwikkelt deze gedurende 
de pilotperiode verder. 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20191231152442/https:/www.dinkelland.nl/wijk-ggder-van-start-dinkelland
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 Helaas heeft corona-effect op het verloop van de pilot. Qarin kan hierdoor naar verwachting 
pas medio september van start met uitrol van de pilot. Het is nu nog niet bekend of pilot door 
corona langer doorloopt en meer geld kost of dat pilot korter loopt en er daarmee minder 
uitstroom van Wmo cliënten realiseren. 

 Op 22 september is de Tryout van de GOAN-app van start gegaan, dit wil zeggen dat met een 
kleine groep Wmo cliënten de app toch wordt getest en de reizen uitgevoerd. 

 De try-out is geëvalueerd in november 2020 en de eerste resultaten lijken positief. 

 Door aanhoudende Corona gaat de pilot MaaS ook in november 2020 niet van start maar pas 
in het voorjaar van 2021. 

 Als gevolg van de tweede corona golf is duidelijk geworden dat de MaaS-pilot wordt verlengd 
tot juli 2022. 

 De eerste digitale nieuwsbrief is verzonden: https://mailchi.mp/a3b04b8f07c7/maas-twente-
over-de-goan-app-try-out-wmo-en-948156 

2019: 

 Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod (MaaS project). 
Inmiddels is de pilot gestart. 

 De marktconsultatie uitgevoerd en er is een eerste beoordeling geweest van verschillende 
samenwerkingsverbanden (consortia). 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht Mei 2019: MaaS pilot Twente  

Persbericht April 2020: MaaS Twente officieel van start  

Kick off bijeenkomst Filmpje 1 Kick-off 
Filmpje 2 Kick-off 

Persbericht September 2020: Twentse reis-app GOAN! van start 

  

 
 

Financiële kaders 

Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot 
het uitvoeringsplan sociaal domein. 

Meer inwoners kunnen meedoen 

Wat willen we bereiken? 

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo 
optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. 
  
Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. 
In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd. 

 

https://mailchi.mp/a3b04b8f07c7/maas-twente-over-de-goan-app-try-out-wmo-en-948156
https://mailchi.mp/a3b04b8f07c7/maas-twente-over-de-goan-app-try-out-wmo-en-948156
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190630163618/https:/www.tubbergen.nl/kick-maas-pilot-twente
https://www.tubbergen.nl/maas-twente-officieel-van-start
http://www.youtube.com/watch?v=jhaGVzpZpSw
http://www.youtube.com/watch?v=JX7DoiE8Q10
https://www.tubbergen.nl/twentse-reis-app-goan-van-start
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Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Aanpak voortijdig schoolverlatende jongeren (Twentse belofte)  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
De gemeente heeft in de Twentse belofte twee taken: 

1. Het registreren en monitoren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die 
geen startkwalificatie hebben en geen actuele schoolinschrijving. 

2. Het begeleiden en stimuleren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om 
zichzelf door te ontwikkelen naar een passende en duurzame positie in de maatschappij. 

  
Op te leveren/volgende stap: 
Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie. 
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 'Onzichtbare' voortijdig schoolverlaters uit belofte 5 zijn in beeld en wordt gevraagd een vorm 
van ondersteuning te accepteren om zich te ontwikkelen. Er is sprake van maatwerk en een 
integrale aanpak met aandacht voor de verbinding onderwijs, arbeid en zorg.  

 In Twente hebben de bestuurders commitment gegeven op 'plan van aanpak nieuwe Twentse 
Belofte ‘voor een vervolg op het project in 2021-2025 conform de landelijke richtlijnen. Voor 
een vervolg op deze aanpak stellen we het lokale projectplan Twentse Belofte 2020-2024 op.  

 Voor de gemeente Tubbergen is er vanuit de Twentse Belofte een subsidie toegekend van 
€11.835 ter versterking van belofte 5. 

 Twee job consulenten zijn opgeleid in het werken met een 'Toekomstplan' en 'JIM' (jouw 
ingebrachte mentor), om optimaal aan te sluiten bij de cliënten uit belofte 4 en 5. We werken 
hierin samen met de gemeente Hengelo. 

 Er is een leerbijeenkomst geannuleerd en er heeft er een op digitale wijze voortgang 
gevonden. Verder zijn sommige cliënten digitaal benaderd in plaats van face to face. Er zijn 
geen financiële of andere consequenties. 

 
Persberichten en Raadsbrieven: 

Raadsbrief Augustus 2020-43 De Nieuwe Twentse Belofte  

2019: 

 Als gemeente hebben we er bewust voor gekozen om deze groep (belofte 5) actief te 
benaderen, omdat de jongeren tot 23 jaar al in beeld zijn bij het RMC en dit de meest kwetsbare 
doelgroep (geen werk, geen diploma, geen inkomen) zou kunnen zijn. Hier zijn lokale 
afspraken over gemaakt. 

 Onzichtbare vroegtijdig schoolverlaters uit belofte 5 zijn in beeld. Zij worden gevraagd en 
gemotiveerd om een vorm van ondersteuning te accepteren om zich te ontwikkelen. Hierbij 
valt te denken aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, werk en zorg.  

 Ketensamenwerking wordt versterkt. Daarnaast wordt er maatwerk geleverd door breed naar 
de unieke situatie en behoefte per persoon te kijken. 

 Verschillende ervaringen in het omgaan met deze groep, leren ons dat de volgende elementen 
helpend zijn:  

1. Vertrouwen opbouwen. 
2. Een maatje of coach die langdurig beschikbaar is en blijft volgen. 
3. Een plan gericht op de toekomst met eigen geformuleerde doelen. 

file://///fs01/Users$/NijmeijerP/Downloads/Raadsbrief%2043%20-%20De%20Nieuwe%20Twentse%20Belofte.pdf
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4. Aandacht houden voor de Big Five (support, wonen, school & werk, inkomen, welzijn & 
gezondheid) 

 

 

- Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen de integrale Samenwerkingsagenda (regionaal, 
voorheen de Menzis agenda) (waaronder de pilot integrale cliëntondersteuning) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
De regionale agenda en de integrale samenwerkingsagenda met zorgverzekeraar aan de interventies 
in het uitvoeringsplan linken. 
  
Op te leveren/volgende stap: Verbinden met het uitvoeringsplan. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 De regionale agenda en de integrale samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraar is 
vergeleken met de lokale interventies in het uitvoeringsplan. De regionale projecten sluiten 
goed aan op de lokale projecten waardoor een win- win situatie ontstaat. 

 Onderzoek naar integrale cliëntondersteuning is regionaal uitgevoerd.  

 Er is een regionaal aanbod scholing cliëntondersteuning en een maatwerkbudget beschikbaar 
voor lokale scholing 

 De opvolging van cliëntondersteuning is gekoppeld aan de lokale invulling van Schakel' o.a. 
voor scholing van de medewerkers.  

 
 

- Coördinator externe verwijzingen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Door het aanstellen van een coördinator externe en interne verwijzingen beter passende 
maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 

 Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening geïndiceerd via externe verwijzers. 

 Toetsing van indicaties voor complexere en/of duurdere maatwerkvoorziening. 
  
Op te leveren/volgende stap: Het werven van de coördinator. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Plan van aanpak is vastgesteld. Werving van de coördinator is gestart.  De coördinator externe 
verwijzingen houdt zich bezig met de verwijzingen van externe verwijzers en tevens met een 
toetsing van indicaties voor complexere en of duurdere maatwerkvoorzieningen afgegeven 
door Team Ondersteuning en Zorg (interne verwijzingen). 

 De coördinator externe verwijzingen is aangenomen. 

 De coördinator externe verwijzer geeft uitvoering aan de Motie 'Voorzieningen in het Sociaal 
Domein'.  De coördinator heeft onder andere als doel meer zicht en grip te krijgen op 
verwijzingen naar de jeugdzorg. Het maatschappelijk en financieel effect hiervan wordt 
weergegeven in de programmajournaals. 

  
Status: De externe verwijzer is geborgd binnen het reguliere werk. Monitoring en effectmeting vindt 
plaats binnen de ambitie. 
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- Decentralisatie beschermd wonen per 2022  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen 
realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen. 
  
Op te leveren/volgende stap:  
Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 In de periode december 2019 tot en met begin februari 2020 heeft er ambtelijk (met de zes 
betrokken gemeenten) een eerste verkenning plaatsgevonden aangaande kaders en 
randvoorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op de vormgeving van de bovenlokale 
samenwerking per 2022.  

 In het tweede kwartaal van 2020 zijn de kaders en randvoorwaarden die van toepassing zijn 
op de vormgeving van de bovenlokale samenwerking per 2022 uitgewerkt.  

 Het regioplan 2020 - 2023 is vastgesteld. De middelen worden door uitstel herijking 
gemeentefonds een jaar opgeschoven naar 2023, maar de decentralisatie start wel op 2022. 
Er wordt verwacht dat gemeenten vanaf 2022 al wel samen gaan werken met een 
gezamenlijke begroting en dat er door uitstel van verdeling van middelen de ingezette 
ontwikkelingen niet gestagneerd moeten worden. 2022 is daarmee het 0 jaar, maar waarbij in 
financiële zin de verantwoordelijkheid nog bij de centrumgemeente ligt. 

 De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is geïnformeerd en heeft advies uitgebracht. 
 

 

- Integrale aanpak ggz tussen wet- en regelgeving  
Omschrijving/ op te leveren resultaat 
We werken aan een integrale aanpak rondom de ggz, waardoor de cliënten en andere betrokken 
partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen 
duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en 
ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Een geïmplementeerd plan van aanpak ggz waarvan onder andere de aanpak personen met verward 
gedrag een onderdeel is.  
  
Op te leveren/ volgende stap: 
Een geïmplementeerd plan van aanpak ggz waarvan onder andere de aanpak personen met verward 
gedrag een onderdeel is. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Nieuwe Wet Verplichte ggz is ingericht en ingegaan. 
  
Status: De wet is ingevoerd, overgedragen aan de lijn, basisbegroting programma sociaal domein. 
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- Maatregelen (leerlingen)vervoer  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Verkenning van de maatregelen inzake vervoer met betrekking tot kwaliteit, kosten en verschuiving 
naar algemene voorzieningen. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Inventarisatie op basis van feiten en cijfers inclusief een advies voor een vervolg. 
  
Op te leveren/volgende stap: Formuleren van een opdracht naar aanleiding van de analyse. 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Er is een vervoerswijzer opgesteld voor inwoners van Tubbergen, deze is zowel fysiek als 
digitaal verkrijgbaar Vervoerswijzer. De vervoerswijzer is in alle kernen van Tubbergen op te 
halen (fysiek afhaalpunt). De Wmo consulenten hebben er digitaal een ontvangen en er is een 
link opgenomen in het MAT-magazine. 

  
Status: De inventarisatie leerlingenvervoer start in het eerste kwartaal van 2021.  
 

 

- Pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein. (Integrale aanpak ouderenzorg tussen wet- en 
regelgeving) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wij werken aan een integrale ouderenzorg. Dit betekent dat het voor zowel de cliënten als betrokken 
partijen (zoals gemeenten en zorgaanbieder) duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht 
kunnen. De doorstoom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving 
verloopt hiermee soepel.   
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale 
ketensamenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein 
overstijgende cliëntondersteuning. 
  
Op te leveren/volgende stap: 

 Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie. 

 Met het project 'wijkverpleging' gaan we scherp krijgen wat nodig is om een goede 
ketensamenwerking in de wijk (wijkverpleging, gemeente en huisarts) te realiseren. 

 Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, 
integrale ketensamenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz. 
En domein overstijgende cliëntondersteuning 

 
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 In verband met corona is de kick-off van de pilot uitgesteld naar 2021. Samen met lokale 
partners is wel een eerste schets gemaakt voor de pilot. Hierbij is gekeken naar het 
optimaliseren van de samenwerking tussen wijkverpleging en Huishoudelijke 
Ondersteuning. Het uitgangspunt is hierbij van "samen signaleren naar samen indiceren:" 
 

 

https://www.tubbergen.nl/vervoerswijzer
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- Transformatie uitvoering Participatiewet  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Transformatie arbeidsmarktparticipatie. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Het opleveren van een advies voor de doorontwikkeling binnen de Participatiewet met daarbinnen: 

 Heldere visie op wat we willen bereiken op het gebied van participatie. 

 Vanuit de visie diverse scenario's met voor- en nadelen. 

 Een advies over de positie en taken van Soweco. 

 Een advies over de dienstverlening en eventuele voortzetting van het contract met Almelo voor 
de uitvoering van de bovengenoemde taken. 

 Een doorkijk naar het vervolg per scenario met oog voor de consequenties van het gekozen 
scenario en welke stappen op hoofdlijnen gezet moeten worden. 

  
Op te leveren/volgende stap: Bespreken en besluit op scenario's. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De rechtszaak die de Ondernemingsraad (OR) van Soweco heeft aangespannen tegen het 
Dagelijks Bestuur (DB) Soweco omtrent haar inspraakrecht heeft zij verloren, waardoor de 
ingezette ontwikkelingen door konden gaan.  

 Het DB Soweco heeft de Contourennotitie “De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten 
binnen de lokale uitvoering van de Wsw" vastgesteld. Hierdoor zijn de contouren waarbinnen 
we verder kunnen ontwikkelen duidelijk geworden. Vier gemeenten gaan verder met een 
gezamenlijke beschutte organisatie waarin ook een terugval faciliteit wordt geboden. Deze 
organisatie zal een stichtingsvorm krijgen. Ook de formele werkgeverstaken 
(Salarisadministratie e.d.) zal voor de 6 gemeenten daarin worden ondergebracht. 
Uitgangspunt is de GR op te heffen per 1 januari 2021.  

 Er is een Plan lokale uitvoering Wsw voor de gemeente Tubbergen opgesteld 

 Er is een voorstel aan de raad Tubbergen gedaan om de GR Soweco op te heffen. Hier is mee 
ingestemd. 

 Er is een voorstel aan de raden van Dinkelland en Tubbergen gedaan om in 2021 de 
samenwerking met de gemeente Almelo bij de uitvoering van de Participatiewet voort te zetten 
en om die reden de gemeente Almelo aan te wijzen als uitvoerder van de Participatiewet in 
2021 voor beide gemeenten. 

 Er is een bestuursopdracht opgesteld voor een “Onderzoek toekomstig samenwerken 
Participatiewet Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen”. Gelijktijdig doet het college onderzoek 
naar samenwerking met de gemeente Almelo voor de uitvoering van de Participatiewet. 

 Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar samenwerking Oldenzaal - Almelo. Dit gebeurt in 4 
fasen, te weten: 1. onderzoeken wat de missie, visie, waarden van de 4 gemeenten zijn en de 
uitvoering van de P-wet en wellicht breder. Deze fase is afgerond en akkoord. 2. Onderzoeken 
in hoeverre het beleid van de 4 gemeenten op het gebied van inkomen, re-integratie, 
participatie, armoede, jeugd en zorg, overeenkomt met elkaar. Deze fase is afgerond en 
akkoord. 3. Beschrijven we op basis van de uitkomsten van de eerste twee fasen hoe de 
toekomstige, gezamenlijke uitvoering van het backoffice P-wet van de gemeenten eruit kan 
zien. 4. Beschrijven we welke kwaliteit de in fase 3 beschreven uitvoering levert en wat de 
kosten van deze uitvoering zijn. Fasen 3 en 4 zijn nagenoeg gereed en de verwachting is dat 
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er overgegaan kan worden op besluitvorming over het vervolg (voor 1 januari 2021 zal dit 
afgerond zijn 

 In november 2020 is het onderzoek met Almelo en Oldenzaal naar samenwerking in het kader 
van de Participatiewet afgerond. Op 1 december 2020 heeft het college besloten, op basis van 
de uitkomsten van dit onderzoek, vanaf 1 januari 2022 samen te gaan werken met de 
gemeente Oldenzaal. In december 2020 is de gemeente Almelo in een bestuurlijke 
bijeenkomst medegedeeld dat de samenwerking per 1 januari 2022 beëindigd wordt. 

 In december 2020 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om voor de uitvoering 
van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in Tubbergen deel te gaan nemen in de stichting 
waaraan ook de gemeente Dinkelland de uitvoering van de Wsw heeft opgedragen. Hierbij 
heeft het college de raad voorgesteld om haar wensen en bedenkingen te geven ten aanzien 
van dit voornemen. De raad heeft besloten geen wensen en bedenkingen te geven ten aanzien 
van dit voornemen. 

 In december 2020 heeft het college besloten om Soweco NV aan te wijzen als uitvoerder van 
de Wsw tot, vooralsnog, 1 mei 2021. Dit heeft het college gedaan omdat de Nieuwe 
Uitvoeringsorganisatie (NUO) naar verwachting niet eerder dan 1 mei 2021 operationeel kan 
zijn. 

 Op 1 januari 2021 is, voortvloeiend uit het besluit tot opheffing van de GR Soweco per 1 januari 
2021, het formele werkgeverschap van de Tubbergse Wsw’ers overgegaan van GR Soweco 
naar de gemeente Tubbergen. 

2019: 

 Het project transformatie uitvoering Participatiewet is gestart. Met dit project ontstaat de 
mogelijkheid om (samen met onder andere Soweco en gemeente Almelo) de uitvoering van 
de participatie tegen het licht te houden en te komen tot mogelijke scenario’s waarbij op een 
afgewogen manier de juiste keuzes gemaakt kunnen worden voor kwetsbare doelgroepen. 

 Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet 
- voorlopige richting' opgesteld. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht Maart 2020: gemeenten en Soweco NV bereiken akkoord over toekomstig 
uitvoeringsmodel 

  Oktober 2019: gemeenten zetten volgende stap naar een inclusieve samenleving 

  Mei 2020: Medewerkers Soweco en gemeenten samen aan de slag met uitwerking 
gemaakte afspraken 

  Juli 2020: Gemeenteraden stemmen in met toekomstbestendige uitvoering Wet 
sociale werkvoorziening  

  December 2020: voorgenomen-samenwerking-oldenzaal-tubbergen-en-dinkelland-op-
het-gebied-van-de-participatiewet  

Raadsbrief Mei 2020-27 Uitvoeringsplan Wsw samengevoegd  

  Maart 2020-15 Nieuwe samenwerking binnen de lokale uitvoering van de Wsw 
samengevoegd 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200331170902/https:/www.tubbergen.nl/gemeenten-en-soweco-nv-bereiken-akkoord-over-toekomstig-uitvoeringsmodel
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200331170902/https:/www.tubbergen.nl/gemeenten-en-soweco-nv-bereiken-akkoord-over-toekomstig-uitvoeringsmodel
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/gemeenten-zetten-volgende-stap-naar-een-inclusieve-samenleving
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200510171414/https:/www.tubbergen.nl/medewerkers-soweco-en-gemeenten-samen-aan-de-slag-met-uitwerking-gemaakte-afspraken
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200510171414/https:/www.tubbergen.nl/medewerkers-soweco-en-gemeenten-samen-aan-de-slag-met-uitwerking-gemaakte-afspraken
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200705172405/https:/www.tubbergen.nl/gemeenteraden-stemmen-met-toekomstbestendige-uitvoering-wet-sociale-werkvoorziening
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200705172405/https:/www.tubbergen.nl/gemeenteraden-stemmen-met-toekomstbestendige-uitvoering-wet-sociale-werkvoorziening
https://www.tubbergen.nl/voorgenomen-samenwerking-oldenzaal-tubbergen-en-dinkelland-op-het-gebied-van-de-participatiewet
https://www.tubbergen.nl/voorgenomen-samenwerking-oldenzaal-tubbergen-en-dinkelland-op-het-gebied-van-de-participatiewet
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-27-Uitvoeringsplan-Wsw-samengevoegd.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-15-Nieuwe-samenwerking-binnen-de-lokale-uitvoering-van-de-Wsw-samengevoegd.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-15-Nieuwe-samenwerking-binnen-de-lokale-uitvoering-van-de-Wsw-samengevoegd.pdf
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  Februari 2020-10 Uitspraak inzake verzoekschrift OR SOWECO  

  November 2020-61: Voortgang-afbouw-van-Soweco-GR-en-en-opbouw-NUO.pdf  

  December 2020-66: Samenwerking-uitvoering-Participatiewet.pdf 

  December 2020-66: Samenwerking-uitvoering-Participatiewet.pdf 

  

 
- Zorglandschap 2.0 (inclusief monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner met een ondersteuningsbehoefte, 
eerst wordt gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving kan. Daarna wordt gekeken 
welke voorzieningen kunnen worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is daarbij het leidende principe bij 
het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. 
  
Wat gaan we ervoor doen? 
Monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel: 

 Integraal zorgplan gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte op inwonersniveau. 

 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek. 

 Effectiviteit JGZ-maatwerk. 

 Verloop van 18-/18+ overgang. 
  
Op te leveren/volgende stap: Uitkomsten monitoring analyseren en voorzien van aanbevelingen. 
 
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Op regionaal niveau is gestart met een verkenning zorglandschap 2022 en verder.  In deze 
verkenning wordt ook onderzoek gedaan naar het model dat Almelo en Hof van Twente 
hanteren. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Motie 'Inkoopmodel zorgaanbieders'. 
Oplevering van de resultaten van het onderzoek vindt plaats in 2021. 

  

Financiële kaders 

Zie "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel" voor het financiële overzicht met betrekking tot 
het uitvoeringsplan sociaal domein. 

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel 

Wat was er in 2020 voor nodig? 

Incidentele middelen 
Voor het interventieplan sociaal domein is in 2019 een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld. 
Daarnaast zijn hier bij de jaarstukken 2019 een aantal afzonderlijke budgetten aan toegevoegd bij het 
samenvoegen van het beleidsplan Omzien Naar Elkaar (ONE), het MAT en het interventieplan Sociaal 
Domein tot één uitvoeringsplan sociaal domein. Het totaal beschikbare bedrag is hiermee € 507.000 
geworden. 
  

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-10-Uitspraak-inzake-verzoekschrift-OR-SOWECO.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-61-Voortgang-afbouw-van-Soweco-GR-en-en-opbouw-NUO.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-66-Samenwerking-uitvoering-Participatiewet.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-66-Samenwerking-uitvoering-Participatiewet.pdf
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Voor de volgende inspanningen hebben we in 2019 en 2020 een beroep gedaan op het uitvoeringsplan 
sociaal domein: 

 Pilot praktijkondersteuner huisarts (€ 105.000); 

 MaaS project (€ 16.000); 

 Pilot Wijk GGD-aanpak personen met verward gedrag (€ 58.000); 

 Project transformatie Participatiewet (€ 7.000); 

 Project coördinator externe verwijzingen (€ 6.000); 

 Project kwartiermaker één toegang (€ 22.000); 

 Overige kleinere uitgaven van € 4.000. 
  
De totale uitgaven zijn € 218.000 in 2019 en 2020. Daarmee resteert € 290.000 voor 2021 en verder 
van het oorspronkelijke budget. In de begroting 2021 is besloten tot een extra toevoeging van € 87.000. 
  
(Financiële) Stand van zaken uitvoeringsplan sociaal domein 
Het verloop van de beoogde besparing (begroting 2019) en de behaalde besparing (2019 en 2020) is 
als volgt: 

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Beoogde besparing begroting 2019 94 375 520 545 

Behaald besparing 2019 (PJ1) -94 -94 -94 -94 

Resterende beoogde besparing 2020 0 281 426 451 

Behaalde besparing 2020 (PJ1) 0 -235 -90 -90 

Resterende beoogde besparing 2020 0 46 336 360 

  
De besparingsopdracht is in 2020 gerealiseerd. Corona heeft wel een nadelig effect gehad omdat 
projecten zijn vertraagd of anders zijn uitgevoerd. Echter de POH-ggz jeugd werpt zijn vruchten af. 
Zowel uit de monitoringsgegevens bijgehouden door de POH-ggz jeugd als uit de analyse van de 
jaarcijfers blijkt dat het aantal nieuwe indicaties afgegeven door de huisarts is gedaald, de waarde van 
de nieuwe indicaties is gedaald en de verzilveringsgraad omhoog is gegaan. Dit betekent dat de 
afgegeven verplichting met betrekking tot nieuwe indicaties is gedaald en de indicaties die zijn 
afgegeven beter aansluiten op de behoefte van de inwoner.  Financieel gezien wordt de openstaande 
besparingsopdracht van € 46.000 verrekend met het voordeel op jeugdzorg. 
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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 begr. 
na wijz. 

Baten 0 27 27 0 
Lasten 22 263 196 68 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-22 -237 -169 68 

Onttrekkingen aan reserves 0 215 154 -60 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-22 -22 -15 7 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het 
interventieplan sociaal domein van € 32.000 en het toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT 
van € 28.000. Zie voorstel budgetoverheveling. 
 
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Werk aan de winkel 

Inleiding 

Ondernemen en bedrijvigheid is in Tubbergen een belangrijk thema. Wij willen een aantrekkelijke 
gemeente zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het 
Tubbergse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. 
Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een 
zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke 
verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed 
ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt 
het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van 
wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Tubbergse 
bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. 
  
Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent 
dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk 
rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking 
met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale 
samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale 
verbindingen. 

Leren 

Wat willen we bereiken? 

 Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om 
met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo 
tot universitair) te groeien en te innoveren. 

 Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Faciliteren van techniekdagen.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 
Organiseren van techniekdagen samen met onze partners en stakeholders. 
  
Wie is aan zet? Onderwijs, Ondernemers, Gemeente  
Rol gemeente: Faciliteren en stimuleren 
  
Behaalde mijlpalen 

 Nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen voor het eerste kwartaal 2020 
 
Status: Uitvoering vindt plaats binnen het reguliere werk. 
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- Verbinden van Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 

 Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze 
sector: 2020 zal vooral in het teken staan van doorontwikkeling en verbreden van de Agro 
HUB. Vooral inzet op communicatie en "vermarkten" van de hub staat centraal. We willen meer 
agrarische ondernemers de kans geven er gebruik van te maken. Er wordt gekeken of dit ook 
op Noord Oost Twentse (NOT) schaal kan gaan gebeuren. 

 Het vergroten van de kennis van bestaande, en succesvolle, initiatieven om een 
sneeuwbaleffect te creëren: In de Agro HUB kunnen agrarische ondernemingen met hun 
vraagstukken terecht en wordt verbinding gelegd met onderwijsinstellingen. Verder wordt 
middels de kennis- en innovatiemakelaar wordt op individuele basis en op basis van behoefte 
de verbinding gelegd tussen het vraagstuk van de ondernemer en kennis en kunde binnen 
verschillende onderwijsinstellingen.   

 Het meer inzetten van studenten binnen gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van 
onderzoek over vraagstukken binnen de gemeente: Ook in 2020 worden weer onderzoeken 
uitgevoerd samen met onderwijs en zetten we opnieuw in op zijn van een aantrekkelijke plek 
voor afstudeerders en stagiairs. 

  
Wie is aan zet? Ondernemers en Gemeente 
Rol gemeente: Faciliteren en stimuleren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In 2020 zijn een tiental ondernemers verbonden aan kansen (studenten en projecten) binnen 
het onderwijs, zowel mbo als hbo. Van business development tot social media. Ook zijn er 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd binnen de 3O’s en is met nieuwsbrieven en social 
media, meermaals gecommuniceerd over de verschillende mogelijkheden en projecten. Een 
mooi voorbeeld is ook de samenwerking die we hierin aangegaan zijn met Heracles Almelo en 
hun innovatie-initiatief. Of de gesprekken die zijn gevoerd voor een uitbreiding van de Innovatie 
hub met mbo-studenten. 

 Ook onze eigen organisatie is actief in de 3O-samenwerking. Zo is de traditionele bootcamp 
met studenten dit jaar, geheel corona-proof, samen met de andere NOT-gemeenten 
georganiseerd. Thema was dit jaar het “Twentse Blokje om”. 

 Specifiek voor ondernemers in het buitengebied is de Agro hub gelanceerd en worden 
agrarische ondernemers verbonden aan specifieke onderwijsinstellingen binnen hun 
vakgebied. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen hiervoor in 2020 binnengekomen. 

2019: 

 De Agro HUB is gerealiseerd en deze is inmiddels operationeel.  Ook is de Agro HUB 
doorontwikkeld en gaan we in 2020 werken aan realisatie van een digitaal platform en 
inrichting van de organisatie in nauwe samenwerking met onderwijspartners. 

 Afgerond onderzoek naar beheer openbare ruimte en sturen op beleving door Saxion. Dit 
onderzoek is gebruikt als input voor Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR). 

 Afgerond onderzoek digitale participatie Omgevingswet door Saxion. Zij is tevens betrokken 
bij aanpak van participatie in kader van de Omgevingswet. 
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 Mbo studenten (ROC van Twente) hebben onderzoek uitgevoerd naar regio-trouwheid van 
studenten. Dit krijgt een vervolg door te kijken hoe dit meer onder de aandacht van lokale 
bedrijven kan komen. 

 Ook zijn door studenten van Saxion enkele projecten uitgevoerd, onder meer verduurzaming 
van ons mobiliteitsbeleid en inrichting van de openbare ruimte.  

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht februari 2019: Agro hub, samenwerken met studenten op boerderijschaal 
oktober 2020: agro hub helpt ondernemers met vooruitkijken en slimme keuzes maken 
website Agro hub Twente 
oktober 2020: artikel Vee en gewas over Agro hub 

  

 

- Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 
Uitbouwen van de samenwerking met onderwijs, ook buiten regio (denk aan Windesheim). Verder 
faciliteren van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers middels de kennis- en 
innovatiemakelaar. 
  
Wie is aan zet? 
De gemeente faciliteert al in financiële zin en in de vorm van (denk)capaciteit. Andere initiatieven 
worden (mede) gefaciliteerd door de gemeente. 
Rol gemeente: Faciliteren en stimuleren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Zie voor statusupdate het onderdeel Verbinden Onderwijs, Overheid en Ondernemers. 

 In het eerste kwartaal zijn opnieuw een aantal ondernemers gekoppeld aan diverse 
kennisinstellingen.   

2019: 

 Het college heeft samen met Dinkelland een werkbezoek gebracht aan het ROC van Twente 
met als doel om de samenwerking te intensiveren.      

 Afgelopen jaar zijn direct en indirect veel ondernemers verbonden met diverse 
kennisinstellingen, zoals ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente. Ook is 
onderzoek uitgevoerd naar de regiotrouwheid en als vervolg daarop hoe studenten te binden 
en boeien zijn in deze regio. Dit krijgt een vervolg in samenwerking met Saxion. Hierbij wordt 
een combinatie gezocht tussen onderzoek en concrete acties voor en door ondernemers. De 
bijzondere positie van Tubbergen als landelijk gelegen gemeente wordt hierin meegenomen. 

 

 
 

Financiële kaders 

In de begroting 2018 is voor de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie structureel 
ruimte gemaakt voor investeringen in de onderwijshuisvesting (IHP). Het gaat hier om een bedrag aan 
investeringsruimte van € 4,25 miljoen met een structurele last van € 150.000 welke de komende jaren 
nog oploopt naar een structureel bedrag van € 210.000. Dit bedrag komt, afhankelijk van de soort 
investering, overeen met een bedrag aan investeringsruimte van ongeveer € 5,7 miljoen. 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190210151007/https:/www.tubbergen.nl/agrohub-samenwerken-met-studenten-op-boerderijschaal
https://www.tubbergen.nl/agrohub-helpt-ondernemers-met-vooruitkijken-en-slimme-keuzes-maken
http://www.agrohubtwente.nl/
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/368900-nieuw-platform-in-twente-studenten-helpen-boeren/
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Daarnaast is er in 2018 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 2 miljoen. Eind 2020 is 
hiervan nog € 1 miljoen beschikbaar. 

Ondernemen 

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

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

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliers HUB’  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliers HUB’ (verbinden jonge toekomstige ondernemers aan 
ondernemers zonder opvolging). 
  
Op te leveren/volgende stap: Afhankelijk uitkomsten Geesteren contact opnemen met Saxion voor 
vervolgstap. 
  
Wie is aan zet? Onderwijs 
Rol gemeente: Aanjagen en faciliteren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Inspanning is in 2019 afgerond. 
2019: 

 De interesse voor een winkeliers hub is gepolst. Er is geen belangstelling. 
  
Status: De inspanning is afgerond. 
 

 

- Ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een goed ondernemersklimaat door 
verbinding en contacten met ondernemers 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Ondernemers en gemeenten stellen samen een Visie op Ondernemen op waarin in ieder geval de 
volgende onderdelen een plek krijgen: 

 Dienstverlening en samenwerking, met o.a.   
- Operationele en strategische gesprekspartner; 
- Beleid onder de loep nemen (schrapsessies). 

 Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe maakindustrie te promoten om 
hiermee nieuwe bedrijvigheid te trekken).  
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Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een gedragen opdracht te formuleren 
met kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten. 

  
Op te leveren/volgende stap: 
Afspraak: twee keer per jaar gezamenlijk om tafel om te bespreken waarop ingezet wordt.  Inzetten op 
blijvend communiceren werkwijze gemeente (bestaan bedrijfsconsulent en OST). 
  
Wie is aan zet?Ondernemers, Gemeente 
Rol gemeente: Bijeenkomst faciliteren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen voor het eerste kwartaal 2020. Gemeente is 
operationele en strategische gesprekspartner van ondernemers en dat is een continu proces. 
Gemeente faciliteert bijeenkomsten en communiceert actief over werkwijze gemeente.  

2019: 

 De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. 
Uitkomsten hiervan zijn: 
- Ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben aan het 
ontwikkelen van een Visie op ondernemen. 
- Beleid gaan we samen onder de loep nemen. 
- Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel. 

 Vervolgstap ten aanzien van een speerpuntenkalender is besproken met ondernemers. 
Zij hebben met elkaar bepaald dat er geen behoefte is aan een speerpuntenkalender. De 
onderlinge verbindingen zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Ondernemers zoeken 
elkaar adhoc, op projectbasis, op. 
Verder is de verkenning is uitgevoerd en op basis hiervan is besloten dat een opdrachtformulier 
niet nodig is. 

  
Status: De inspanning is afgerond. 

 

 

- Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 

 Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken 
nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal 
pilotprojecten. 

 Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra, als 
gemeente actief te opereren in de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling. 

 De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners, 
opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente 
regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen 
behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, 
mag.) Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (Bijv. behoefteonderzoek onder start 
ups, uitbreiders en ZZP’ers). 

 Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het vestigingsklimaat voor 
startups en bestaande bedrijven kunnen verbeteren.  De gemeente zet in op een maximale 
benutting van de beleidsruimte en wet- regelgeving.  
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 Op te leveren/volgende stap: 

 Uitvoering geven aan stimuleringsregeling detailhandel vouchers.  

 Indien er concrete behoefte is aan uitbreiding bedrijventerrein actie nemen.  

 Eventueel vervolg geven aan idee 'startershuis' op bedrijventerrein.  
  
Wie is aan zet? Gemeente 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Voor een startershuis op bedrijventerrein bleek geen belangstelling.  Deze constatering is 
gedaan na overleg met de ondernemersverenigingen, waarop in gezamenlijkheid besloten is 
hier geen verdere actie op te zetten.   

 Alle stimuleringsvouchers (5) van de stimuleringsregeling detailhandel zijn toegekend Dit heeft 
in de kern Tubbergen vier nieuwe ondernemers opgeleverd en in Albergen is een ondernemer 
naast online ook fysiek gaan ondernemen. De ondernemers waren erg blij met deze regeling 
waardoor ze de stap om voor zichzelf te beginnen makkelijker hebben kunnen zetten.  

 De activiteiten van de centrummanager Tubbergen hebben zich in verband met de coronacrisis 
uitgebreid naar de hele gemeente Tubbergen. Samen met ondernemers in de detailhandel en 
de gemeente zijn er acties uitgezet om elkaar door de crisis te helpen. De samenwerking 
tussen ondernemers in de detailhandel is hierdoor versterkt.  

 Het centrum van Tubbergen is verder aangekleed door het plaatsen van hangbloembakken 
waardoor er meer sfeer en uitstraling in het centrum is ontstaan.   

 In Albergen is een start gemaakt met het in beeld brengen van wensen (uitbreidingswensen) 
en toekomstbeeld van ondernemers, echter door corona heeft dit vertraging opgeleverd en 
worden in 2021 verdere stappen gezet.  

 Met behulp van de binnengehaalde provinciale subsidie Crisisarrangement I is de website 
KoopinTubbergen gelanceerd waardoor ook winkels die geen webshop hadden online hun 
producten konden aanbieden.  Ook is met deze subsidie een film gemaakt om bezoekers naar 
de lokale horeca te trekken na de eerste lockdown.  

2019: 

 Stimuleringsregeling detailhandel vouchers is vastgesteld en in werking getreden. 

 Er zijn nu drie stimuleringsvouchers detailhandel toegekend, waarmee drie nieuwe 
ondernemers zich gevestigd hebben in Albergen (1) en Tubbergen (2). 

 In de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen is een centrummanager /gebiedsmakelaar 
actief (geweest). 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht 
juni 2019: kans om te ondernemen dankzij stimuleringsvoucher detailhandel 
april 2020: Koop in Tubbergen 
april 2020: Nu ook digitaal shoppen in Tubbergen 

  

 

- Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening  
Omschrijving/op te leveren resultaat 

 Verder door ontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. bedrijvenconsulentschap en 
dienstverlening door de ingezette ‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat 
door te zetten. 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190630163618/https:/www.tubbergen.nl/kans-om-te-ondernemen-dankzij-stimuleringsvoucher-detailhandel-gemeente-tubbergen
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200412171055/https:/www.tubbergen.nl/koop-tubbergen
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200426171232/https:/www.tubbergen.nl/nu-ook-digitaal-shoppen-tubbergen
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 Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters voor vestiging en/of bestaande 
ondernemers voor uitbreiding. 

 Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘koop in je eigen kern als je dit ook 
in de toekomst wilt blijven kunnen doen’: Wellicht vervolg geven aan uitkomsten inzet 
gebiedsregisseur en aanbevelingen die hieruit komen.  

 Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de ondernemers en de gemeente 
verbeteren waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder 
te verkennen en vorm te geven. 

  
Op te leveren/volgende stap: 
Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit bestuurders. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In stand houden huidige invulling bedrijfsconsulentschap en continue aandacht en uitvoering 
voor/van positieve grondhouding organisatie breed.  

 Tijdens ontbijtbijeenkomst met besturen ondernemersverenigingen in januari 2020 is 
waardering uitgesproken voor de organisatie Ondernemersprijs november 2020.  

2019: 

 Het bedrijfsconsulentschap is voldoende doorontwikkeld en moet in stand gehouden worden. 
Het project is daarmee afgerond. Hier moet wel aandacht voor blijven. 

 Organisatie van Dag van de ondernemer. 

 In een bijeenkomst met alle ondernemersverenigingen is de afspraak gemaakt om twee keer 
per jaar gezamenlijk om tafel te gaan. Dit is voldoende qua onderlinge samenwerking. 

 In november 2019 is de Ondernemersprijs Tubbergen georganiseerd en dit heeft een impuls 
gegeven aan de samenwerking tussen ondernemersverenigingen, ondernemers en de 
gemeente. 

  
Status: De inspanning wordt overgedragen naar de basisbegroting, onder het programma Economie. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht: juni 2019: dienstverlening aan ondernemers 
oktober 2019:genomineerden starter van het jaar en ondernemer van het jaar 
bekend 
november 2019: trotse winnaars tijdens eerste ondernemersprijs Tubbergen 

  

 
 

Financiële kaders 

In de begroting 2018 is er voor Tubbergen Bruist een bedrag van € 600.000 aan projectgeld en een 
bedrag van € 300.000 aan procesgeld beschikbaar gesteld. 
 
In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld: 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/dienstverlening-aan-ondernemers
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/genomineerden-starter-van-het-jaar-en-ondernemer-van-het-jaar-bekend
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/genomineerden-starter-van-het-jaar-en-ondernemer-van-het-jaar-bekend
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/trotse-winnaars-tijdens-eerste-ondernemersprijs-tubbergen
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 Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken 
nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal 
pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur: € 70.000 

 Procesgeld thema ondernemersklimaat: € 60.000 
 
In de begroting 2020 is het volgende budget beschikbaar gesteld: 

 Werkbudget 3O's: € 50.000. 
 
Bij de Provincie Overijssel hebben wij een subsidie "crisis stadsarrangement" van € 26.000 
gerealiseerd om de vitaliteit in binnensteden/centra van kernen te behouden i.v.m. de coronacrisis. 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode 
van vier jaar. 
 

Vrijetijdseconomie 

Wat willen we bereiken? 

 Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector. 

 Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau. 

 Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente). 

 Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren. 

 Het versterken van de culturele netwerkvorming. 

 Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering 
 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 

 Een gemeente brede toekomstbestendige vrijetijd economische strategie, gebaseerd op: 
trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilering- en marketingactiviteiten voor 
gemeente Tubbergen.  

 Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het 
aanbrengen van fysieke informatielocaties (1) en het thematisch ontwikkelen van de 
bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken).  

  
Op te leveren/volgende stap: 

 Strategie formuleren in samenwerking met ondernemers, inwoners en marktpartijen (Twente 
Marketing en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen). 

 Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in samenwerking met Routenetwerken Twente (Regio), 
Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en dorpen 

  
Wie is aan zet? Gemeente met ondersteuning van stakeholders 
Rol gemeente: Initiatienemer schrijft strategie 
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Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De input uit de samenleving (zoals opgehaald in 2019) wordt meegenomen in de advisering 
over de omgevingsvisie. De toeristisch consulent vervult een adviserende en schrijvende rol 
in de vorming van de omgevingsvisie. Input voor de concept omgevingsvisie is aangeleverd.  

 Gestart met de realisatie van een uitvoeringsagenda voor projecten in samenwerking met 
Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (TGT) ten behoeve van het 
kwaliteitsverbeteringsplan toeristische voorzieningen.  

 Door de coronacrisis bevindt het kwaliteitsverbeteringsplan en de uitvoeringsagenda in 
samenwerking met Stichting TGT zich nog in de initiatieffase. De prioriteit is gegeven aan het 
toeristisch consulentschap voor bedrijven en de deelname aan de 'corona-organisatie' waarin 
plannen van ondernemers m.b.t. de 1.5m samenleving met spoed behandeld werden. 

 Samen met de beleidsadviseurs vrijetijdseconomie in Noordoost Twente   gestart met een 
verkenning naar de implementatie van de applicatie 'ongehinderd' voor vrijetijd economische 
bedrijven en locaties. Ongehinderd is een gerenommeerd landelijk platform voor mensen met 
een fysieke beperking. Per app en via de website van Ongehinderd worden mensen met een 
beperking geïnformeerd over locaties die voor hen goed toegankelijk zijn. Bedrijven en locaties 
kunnen tevens advies inwinnen bij Ongehinderd om beter toegankelijk te worden.  

 In het eerste programmajournaal van 2020 is de raad ingelicht over ‘ongehinderd’. Het 
onderzoek bleek financieel niet haalbaar. De NOT- gemeenten blijven wel met elkaar in contact 
over het toeristische voorzieningsniveau in Noordoost Twente voor mensen met een 
beperking. 

2019: 

 In 2019 is gestart met een verkenning naar de inhoud van de strategie. Hiervoor zijn diverse 
gesprekken gevoerd met ondernemers(verenigingen), evenementen, Terrein Beheer 
Organisaties (TBO), Heemkundes en werkgroepen recreatie en toerisme MijnDorp2030. De 
contouren zijn op basis van de uitkomsten bepaald. 

 In 2019 gestart met het intensiveren van het toeristisch consulentschap (vergelijkbaar met de 
bedrijfsconsulenten) als vraagbaak en sparringpartner van bestaande en nieuwe 
bedrijven/organisaties in de R&T-sector. 

 Er is gestart met bedrijfsbezoeken in de R&T-sector. 

 In 2019 is het 'Twents blokje om' opgeleverd als 300 km lange wandelroute door Noordoost 
Twente. 

 Samen met de gemeente Noordoost Twente, de VVV's/TTI's* Noordoost Twente en Twente 
Marketing** is gestart met fase 2 'Twents blokje om' ten behoeve van marketing, borging en 
doorontwikkeling van de routes 

 Er is gestart met een verkenning naar de realisatie van een kinderroute in het Springendal. 

 Wij sluiten aan bij de denktank van Gastvrij Overijssel met betrekking tot de 'Greenline NOT'. 
In de denktank zitten tevens TBO's, ondernemers uit de sector recreatie en toerisme, agrariërs 
en marketingpartijen (naast overheid). 

* (Twentse Toeristische Informatievoorziening = toeristische stichting per gemeente) 
** TwenteMarkteting = De regionale marketingpartij voor Twente. Twente Marketing is onderdeel van 
MarketingOost (Overijssel). 
  
Status: De strategie wordt opgenomen in de omgevingsvisie van de gemeente Tubbergen. Voor de 
strategie zal geen separaat document worden opgesteld. Het kwaliteitsverbeteringsplan bevindt zich 
in de initiatieffase in samenwerking met Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.  
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- Consulentschap vrijetijdssector  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Het vrijetijd economisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente 
Tubbergen zet de samenwerking met de andere dertien Twentse gemeenten op structurele basis voort. 
Op te leveren/volgende stap: 
Medewerking verlenen aan het vrijetijd economische uitvoeringsbeleid Twente 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Faciliteren en adviseren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De resultaten uit het onderzoek naar de vitaliteit van verblijfssector in Overijssel (en Twente) 
zijn opgeleverd door onderzoeksbureau Ruimte en Vrijetijd. Samen met het onderzoeksbureau 
en brancheorganisaties is een strategie opgesteld voor de vrijetijdssector. De strategie is het 
vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd. 

 Het onderzoek naar de vitaliteit van de dag recreatieve sector is in verband met de tweede 
lockdown uitgesteld naar 2021. 

 De meeste bedrijven in de vrijetijdssector zijn bezocht om inzicht te krijgen in de 
bedrijfsontwikkeling in relatie tot de coronacrisis. 

 Er zijn 23 initiatieven behandeld of in behandeling voor nieuwe verblijfsrecreatie, uitbreiding of 
enkel voor informatie-inwinning (december). 

 Door de coronacrisis is de taak van de toeristisch consulent geïntensiveerd ten behoeve van 
ondernemersondersteuning. De ondernemers hebben behoefte om te sparren over 
maatregelen, financiële bedrijfsondersteuning etc. 

 Tijdens de coronacrisis heeft de toeristisch consulent ambtelijk deelgenomen aan de Twentse 
kopgroep-corona voor de vrijetijdssector als adviesorgaan en klankbordgroep. 

 Tijdens de coronacrisis heeft de toeristisch consulent samen met de wethouder 
vrijetijdseconomie meerdere contactmomenten ingelast met bedrijven in de verblijfssector en 
horeca. 

2019: 

 De Noordoost Twente gemeenten zijn gestart met een gezamenlijke verkenning naar het 
verbeteren van de samenwerking. Zowel bestuurlijk, in beleid als operationeel tussen de vier 
gemeenten en de vier VVV"s/TTI's en Twentemarketing. Aanvullend vervullen wij ten behoeve 
van de regionale beleidsvorming een ambtelijke kopgroep positie in Twente namens 
Noordoost Twente. 

 Tubbergen is bestuurlijk en ambtelijk kartrekker vitaliteit namens de Regio Twente in 
Overijssel. Wij vervullen een rol in de inhoud en uiteenzetting van zowel het provinciale 
onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfssector als de dag recreatieve sector. Het onderzoek 
naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie is inmiddels gestart in samenwerking met Regio 
Twente en de Provincie. 

 
 

- Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 
subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn 
vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één 
glashelder cultureel netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan activiteiten benoemd die bijdragen 
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aan de genoemde doelen (wat willen we bereiken). Tubbergen zet de samenwerking met de andere 
dertiem Twentse gemeenten op structurele basis voort. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Gemeente en culturele organisaties die momenteel verenigd zijn binnen het ‘cultuurplatform in wording’ 
  
Wie is aan zet? Ondersteuning van de cultuurcoach bij inzet van middelen/subsidie. 
Rol gemeente: Faciliteren en (deels) uitvoerend 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 
Het proces staat voornamelijk in het teken van ‘Glaskunst’ en ‘Cultuurparticipatie in relatie tot Glaskust’. 
Mijlpalen die voor 2020 genoemd kunnen worden zijn: 

 In samenwerking met Stichting Glasrijk heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de 
verschillende scenario’s en een toekomststrategie voor het evenement Glasrijk Tubbergen. 
Stichting Glasrijk Tubbergen heeft zich op basis van de uitkomsten beraden over de toekomst 
van het evenement.  

 In 2021 bestaat Glasrijk Tubbergen 25 jaar. In het kader daarvan hebben wij samen met 
Stichting Glasrijk en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een verkenning gestart naar 
de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande Glaskunstroute door de gemeente 
Tubbergen. De uitbreiding gaat gepaard met activiteiten voor inwoners. In verband met de 
coronacrisis zijn deze activiteiten uitgesteld tot nader bericht. 

 Als gevolg van de coronacrisis heeft de Provincie Overijssel uitstel verleend aan de gemeente 
tot en met het tweede kwartaal van 2021. Er is nu meer tijd om de doelen te behalen.   

2019: 

 Het proces 'Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’ kent meerdere projecten met wisselende 
mijlpalen. 

 De cultuurmakelaar is benoemd per 1 augustus voor de duur van twee jaar voor acht uur in de 
week (d.m.v. subsidie Provincie). 

  

Financiële kaders 

In de begroting 2019 is het volgende budget beschikbaar gesteld: 
Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente 
Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar 
ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).: € 80.000 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode 
van vier jaar. 
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Werk aan de winkel - financieel 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 0 372 62 -310 
Lasten 168 630 262 368 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-168 -259 -200 58 

Onttrekkingen aan reserves 81 171 114 -57 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-87 -87 -86 1 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor compacte 
toekomstbestendige winkelleefgebieden van € 12.000 en inzet beeldmerk glinsterend Tubbergen van 
€ 14.000. Zie voorstel budgetoverheveling. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Bereikbaar en aantrekkelijk 

Inleiding 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s: 

 Mobiliteit 

 Landelijk gebied 

Mobiliteit 

Wat willen we bereiken? 

 Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers. 

 Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. 

 Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag. 

 Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of 
mogelijkheden. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 
Kwaliteitsbewaking van het openbaar vervoer (ov) in het algemeen is een continu proces en daarmee 
wordt doorgegaan. 
  
Wie is aan zet? Gemeente en Provincie 
Rol gemeente: Gesprekspartner voor provincie 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In 2019 is lijn 264 gestart (Tubbergen-Hardenberg) om een deel van de drukte op lijn 64 tijdens 
twee ritten in de ochtend op te vangen. De vervoerder (Keolis) houdt de ontwikkelingen op lijn 
64 en 264 in de gaten en wil later in het jaar evalueren.  

 Sinds medio maart 2020 is de dienstregeling van het openbaar vervoer ontregelt vanwege 
"Corona". Het streekbusvervoer heeft met een gewijzigde dienstregeling gereden en de 
buurtbussen zijn uit de dienstregeling gehaald. 

 Tussen juli en september 2020 heeft het streekvervoer weer zodanig gereden dat er meer 
reizigers vervoerd werden, met inachtneming van corona maatregelen. Buurtbussen reden 
nog steeds niet omdat 1,5-meter maatregelen daarin niet in acht te nemen waren. 

 Vanwege Corona is het niet mogelijk om de nieuwe verbinding tussen Tubbergen en 
Hardenberg te evalueren. Ook de wijzigingen die in het streekbusvervoer zijn doorgevoerd in 
lijn 64, inclusief de toevoeging van lijn 264, zijn vanwege corona niet te evalueren. 

 Provincie Overijssel en vervoerder Keolis hebben - ondanks de situatie rondom corona -  
bekend gemaakt dat in 2021 dezelfde dienstregeling wordt gereden als in 2020. 

2019: 

 Na overleg en afstemming met Provincie, buurtbus, Keolis en buurgemeenten is de nieuwe 
openbaar vervoerverbinding tussen Tubbergen en Hardenberg is op 16 december 2019 van 
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start gegaan. Per 15 december 2019 is ook lijn 264 gestart, waarmee lijn 64 gedurende twee 
zitten in de ochtendspots wordt ontlast. 

 We hebben actief bemiddeld in het dienstenrooster van Keolis in verband met volle 
busverbinding Tubbergen-Almelo (motie). 

  
Status: Overgedragen naar de basisbegroting Programma Openbare ruimte Mobiliteit. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht oktober 2019: rechtstreekse busverbinding Tubbergen-Hardenberg vanaf 16 december een feit 
november 2019: veertig minuten met de bus van Tubbergen naar Hardenberg 
december 2019: eerste rit van Tubbergen naar Hardenberg met de buurtbus 

Raadsbrief Raadsbrief 38 Openbaar vervoerverbinding Tubbergen Hardenberg  

  

 
- Volgen van de ontwikkelingen rondom de verkeersproblematiek in Borne en Zenderen 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over 
de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Deelnemen aan een projectgroep en de belangen van de gemeente Tubbergen hierin 
vertegenwoordigen. 
  
Wie is aan zet? Provincie Overijssel en/of Gemeente Borne 
Rol gemeente: Overlegpartner in projectgroep 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in 
Zenderen en Borne. De provincie is (in samenwerking met gemeente Borne) gestart met 
onderzoek naar een nieuwe verbinding tussen Borne en Zenderen, met (eventueel) een lus 
rond Zenderen die aansluit op de N744 (de weg van Zenderen naar Albergen). 

 Gemeente Borne en provincie Overijssel zijn het onderzoek naar de nieuwe verbinding (met 
de naam Vloedbeltverbinding) gestart met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD), waarin het uit te voeren onderzoek is beschreven. In de NRD is te lezen 
welke aspecten onderzocht worden en op welke wijze. Gemeente Tubbergen heeft in juli 2020 
een zienswijze ingediend bij de gemeente Borne en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd 
middels een raadsbrief. 

 Sinds het najaar van 2020 werken de provincie Overijssel, de gemeente Borne en de 
gemeente Almelo aan een milieueffectrapportage voor de Vloedbeltverbinding (PlanMER), 
waarmee het meest milieuvriendelijke alternatief kan worden bepaald. Besluitvorming over de 
PlanMER, en het al dan niet toepassen van het meest milieuvriendelijke alternatief, voor het 
vervolgproces vindt plaats in 2021. 

2019: 

 De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in 
Zenderen en Borne.   

  

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/rechtstreekse-busverbinding-tubbergen-hardenberg-vanaf-16-december-een-feit
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/veertig-minuten-met-de-bus-van-tubbergen-naar-hardenberg
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/eerste-rit-van-tubbergen-naar-hardenberg-met-de-buurtbus
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-38-Openbaar-vervoerverbinding-Tubbergen-Hardenberg.pdf
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Persberichten en raadsbrieven 
 

Raadsbrief 2020-40: Vloedbeltverbinding 

Persbericht 
Tubantia augustus 2020: Gemeente Tubbergen meer onderzoek naar nieuwe weg tussen 
Borne en Albergen 

  

Financiële kaders 

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar: 

 Voor het verbeteren van de (fiets)verkeersveiligheid Manderveenseweg is in afwachting met 
de gesprekken met betrokkenen een bedrag gereserveerd van € 1,750 miljoen. 

 Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg/Voshaarsweg is een bedrag van € 50.000 
beschikbaar. 

 
In de begroting 2019 is € 20.000 beschikbaar gesteld als procesgeld thema mobiliteit. 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode 
van vier jaar. 

Landelijk gebied 

Wat willen we bereiken? 

 Een innovatievere Agro en Food sector. 

 Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente 
(MVT). 

 Toekomstgerichte erven (buitengebied). 

 Samenwerken aan biodiversiteit. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT)  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 

 Deelname aan proeftuinen/ agrarische ondernemers verbinden aan MVT 

 Professionaliseren van de Mineral Valley Twente 
  
Wie is aan zet? Partners MVT 
Rol gemeente: Initiator en participeren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Minister Schouten heeft een werkbezoek aan Twente gebracht in het kader van de regiodeal. 
Dit is een financiële steun om vernieuwingen te stimuleren. 

 Het aantal proeftuinen is toegenomen van 20 in 2019 tot 24 in 2020.  MVT heeft 1 proeftuin 
afgerond. 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-40-Vloedbeltverbinding.pdf
https://www.tubantia.nl/borne/gemeente-tubbergen-meer-onderzoek-naar-nieuwe-weg-tussen-borne-en-albergen~a63f963e/
https://www.tubantia.nl/borne/gemeente-tubbergen-meer-onderzoek-naar-nieuwe-weg-tussen-borne-en-albergen~a63f963e/
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 De ministeries zijn bij verschillende proeftuinen betrokken om aan de hand van 
praktijkvoorbeelden te kijken of er meer experimenteerruimte binnen regelgeving mogelijk is.  

 Samen met de Dorpsraad Vasse en de werkgroep Vasse Klimaatproof is er 
een werkbijeenkomst geweest over stikstofreductie op het agrarisch bedrijf, innovatie staat 
hierin centraal. 

 De uitvoeringsorganisatie van de Stichting MVT is conform planning verder 
geprofessionaliseerd. Er is een nieuwe directeur en een coördinator Proeftuinen aangesteld 
die verdere invulling gaan geven aan MVT.  Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
extra impuls van de uitvoering van de proeftuinen door samenwerking met de ketenpartners.  

 Op verzoek van de werkgroep Vasse Klimaatproof is het project opgeschort tot 1 juli 2021 
omdat door corona fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. 

2019: 

 Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te 
dragen middelen en menskracht.  Dit heeft geleid tot een ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen van Mineral 
Valley.  

 Tussen LTO en wethouders NOT zijn goede afspraken gemaakt over voortgang in NOT 
verband. 

 We zijn gestart met het uitbreiden van het aantal proeftuinen van Mineral Valley (van 20 naar 
40). 

Voor meer informatie over Mineral Valley zie de Website van Mineral Valley 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht mei 2019: Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere 
bodem 
december 2019: proeftuinen presenteren zich tijdens bijeenkomst Mineral Valley Twente 
december 2020: Kleissen: Mineral Valley maakt Twente toonaangevend in Europa 

  

 
- Consulentschap agro- en foodsector 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 

 Ondersteuning van het ondernemerschap door:  
o Inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers. 
o Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol gemeente. 

 Inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen. 

 In mei hebben de bezochte erfeigenaren via een brief en flyer een terugkoppeling gehad met 
bevindingen, de antwoorden op vragen die gesteld zijn en de op te volgen acties en te 
benaderen contactpersonen en specialisten. Regelmatig wordt er een doorverwijzing gemaakt 
naar specialisten uit het Erfcoach-team op gebied van familiare en persoonlijke kwesties. De 
specialist geeft aan dat deze persoonlijke benadering effectief is.  De mensen die via een 
erfcoach komen, zouden uit zichzelf niet zo snel om hulp bellen. 
De inzet van de provinciale VAB-Vouchers  levert goede resultaten op. Er zijn zes vouchers 
toegekend. De vouchers worden vooral ingezet voor het inhuren van accountants om diverse 
scenario’s’ te berekenen op financiële haalbaarheid en fiscale gevolgen, en op ruimtelijk 
gebied om te kijken wat er planologisch mogelijk is en welke processen moeten worden 
gevolgd. Het is laagdrempelig, niet duur en heeft een groot effect. 

  
 

https://mineralvalley.nl/
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190504162743/https:/www.tubbergen.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190504162743/https:/www.tubbergen.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/proeftuinen-presenteren-zich-tijdens-bijeenkomst-mineral-valley-twente
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/19/kleissen-mineral-valley-maakt-twente-toonaangevend-in-europa
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Op te leveren/volgende stap: 

 Onderzoek en inzichten verkrijgen voor kansen/knelpunten buitengebied (inzicht 
toekomstbestendigheid). 

 Afhankelijk van de uitkomsten evaluatie ervencoaches in 2020 vervolgstappen bepalen. 
  
Wie is aan zet? Gemeente i.s.m. ondernemers en lto. 
Rol gemeente: Initiator en trekker 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht. We zijn extra actief aangesloten bij de 
ontwikkelingen aanpak stikstof. Deels relatie met stikstof problematiek kan vergisting een 
belangrijke rol spelen in de RES bij verduurzaming van gasnet.  

 Plan van aanpak 2020 toekomstgerichte erven is vastgesteld. In essentie bevat de kern van 
de aanpak de volgende punten:  
- Bewoners en (agrarische) ondernemers in het buitengebied helpen bij het vinden van 
antwoorden op hun (complexe) sociale problematiek; 
- Zorgen dat de ontwikkelingen in het landelijk gebied doorgang blijven vinden en opgaven 
(integraal) uitgevoerd kunnen worden; 
- Koppelen van wensen vanuit de erfeigenaren aan mogelijke opgaven in het buitengebied. 

 Er zijn een vijftal agrarische ondernemers bezocht uit Tubbergen om het gesprek aan te gaan 
over de corona ontwikkelingen binnen de sector en om te pijlen hoe agrarische ondernemers 
kijken naar de toekomst van het landelijk gebied en alle opgaves die daarbij komen kijken. 
Door Corona is het bij een vijftal bedrijven gebleven. Er is wel een lijst met Agrarische 
ondernemers samengesteld, die bezocht kunnen worden, zodra de Corona maatregelen dat 
toe laten.   

 We zijn actief aangesloten bij de gebiedsgerichte aanpak NOT (GGA-NOT). We nemen zowel 
ambtelijk als bestuurlijk deel aan de gebiedstafels GGA-NOT. Daarnaast zijn we 
vertegenwoordigd in het projectteam GGA-NOT. 

 Een (interne) position paper geeft nader inzicht in de wijze waarop wij op strategisch niveau 
kijken naar de opgaven (transitie) in het landelijke gebied de komende jaren. In essentie komt 
deze paper op strategisch niveau overeen met de thans beschikbare contouren uit de 
omgevingsvisie. Onze gemeentelijke doelen landelijk gebied: 
- Bijdrage leveren aan de verduurzaming landbouw (ontwikkeling kringlooplandbouw inclusief 
de ontwikkeling van robuuste verdienvermogens met behulp van nieuwe verdienmodellen); 
- Bijdrage leveren aan klimaat robuuste waterhuishouding (bodem- en watersystemen op orde, 
droogteproblematiek); 
- Behoud en versterking van de verscheidenheid aan waardevolle landschappen;  
- Faciliteren toekomstbestendige toeristische sector gericht op verbeteren van de kwaliteit; 
- Behoud en versterking van de natuur (biodiversiteit). 

2019: 

 We maken geen aparte visie over landelijk gebied, omdat deze ingesloten zit in de 
Omgevingsvisie. Met de Provincie en het Waterschap Vechtstromen is een eerste verkenning 
gedaan om samen op te trekken voor de opgaven binnen het landelijk gebied. 

 Er zijn vier ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband.  Met de Provincie is 
overeengekomen dat alle ervencoaches in 2020 worden ondergebracht bij provinciaal 
programma 'Toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling en Warme sanering 
Varkenshouderij'. 
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 De ervencoaches hebben de boerinnenavond georganiseerd. 

 De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. 
Zie voor meer informatie: Infographic ervencoaches Tubbergen  
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht 
maart 2019: ervencoaches als wegwijzers bij het maken van keuzes 
juni 2019: ervencoach helpt agrariërs bij moeilijke vraagstukken 

  

 
- Natuur (inclusief landschap) en samenleving 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: 

 Uitvoering project natuureducatie op locatie (NEOL). 

 Uitvoering geven versterking coulisselandschap/ landschapsdeal (aandacht voor uitvoering 
door Tubbergse partijen). 

 Opstellen agenda voor biodiversiteit. 
  
Wie is aan zet? Gemeente i.s.m. groene organisaties. 
Rol gemeente: Initiator en faciliteren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In 2020 hebben er mede door corona geen activiteiten plaats gevonden in het kader van 
Natuureducatie op locatie (NEOL). Komend najaar wordt er door Wonderrijck verder gewerkt 
aan het toetsen van de financiële haalbaarheid en zal dit alsnog verwerkt worden in een 
concreet projectplan met activiteiten voor de scholen. NEOL  wordt vervolgens een activiteit 
onder verantwoordelijkheid van Wonderrijck. 

 De Agenda voor Biodiversiteit wordt opgenomen in het "Uitvoeringsplan onderhoud en 
vervangingen groen - speeltoestellen". Dit uitvoeringsplan wordt in het najaar 2020 vastgesteld 
door de raad.  Met het vaststellen van het plan is uitvoering gegeven aan deze ambitie en vindt 
de uitvoering regulier plaats in de lijn. 

 De bestuurlijke ondertekening van de landschapsdeal heeft plaatsgevonden in september 
2020.  Verder is de website www.landschapsdeal.nl als informatieportaal over landschap klaar. 
Er is een webinar gehouden over het ontstaan van het landschap en de waarden daarvan. Er 
wordt volop gewerkt aan scholing en cursussen. In verband met corona is er nog geen fysieke 
scholing gegeven, online is dit wel opgestart. 

 Door de coronacrisis hebben we in 2020 geen natuurdagen kunnen organiseren. Dit wordt in 
het voorjaar van 2021 weer opgepakt. 

 In 2020 hebben er i.v.m. de coronacrisis geen activiteiten plaats gevonden in het kader van 
Natuureducatie op locatie. Komend najaar wordt er door Wonderrijck verder gewerkt aan het 
toetsen van de financiële haalbaarheid en zal dit alsnog verwerkt worden in een concreet 
projectplan. 

2019: 

 Biodiversiteit: Het proces tot opstellen van het uitvoeringsplan biodiversiteit is in voorbereiding. 

 Landschapsdeal: In 2019 is de Landschapsdeal NOT gerealiseerd. De Landschapsdeal is een 
alliantie/ projectgroep tussen de LTO, de Stichting behoud Twents Landschap, het Waterschap 
Vechtstromen het Landschap Overijssel en de gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en 

https://www.ervencoaches.nl/post/infographic-tubbergen
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/ervencoach-helpt-agrariers-bij-moeilijke-vraagstukken
http://www.landschapsdeal.n/
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Tubbergen. De partners hebben de komende tijd € 110.000 beschikbaar voor gezamenlijke 
activiteiten die de kwaliteit van het waardevolle cultuurlandschap en daarmee ook de 
biodiversiteit, moeten borgen. In 2020 wordt gestart met een communicatietraject gericht op 
voorlichting, educatie, kennisoverdracht, trainingen en cursussen. Het vervolgtraject zal 
bestaan uit het realiseren van landschapsherstel projecten die vanuit de diverse gebieden 
moeten ontstaan, waar mogelijk zullen deze ondersteunt worden vanuit de projectgroep. 

 Platform Natuurlijk Tubbergen: In 2019 is onder leiding van de gemeente inzet gepleegd door 
een groep van ca. tien Tubbergse “natuurclubs” om een overall Platform Natuur Tubbergen op 
te richten. Doel was om alle partijen in één nieuw platform te vertegenwoordigen om de 
samenwerking en afstemming, en daarmee de effectiviteit, te verbeteren. Door de deze 
samenwerking zou er meer synergie ontstaan en meer financiële armslag worden verkregen 
om projecten in het kader van het versterken van de biodiversiteit van de grond te krijgen. 
Gebleken is dat in 2019 geen basis is om te komen tot het oprichten van het Platform Natuurlijk 
Tubbergen. In plaats van het Platform worden gezamenlijk natuurdagen georganiseerd.   

 Natuur Educatie Op Locatie (NEOL): 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het uitvoeren 
van pilots met basisscholen door Wonderrijck op erven, weilanden, agrarische bedrijven, 
inzaailocaties etc. met als doel het idee van Natuur Educatie op Locatie nader te verkennen 
en geschikt te maken om uit te rollen in het lesprogramma van de basisscholen. Tevens was 
van belang om de check te doen of de scholen ook daadwerkelijk gemotiveerd zijn om mee te 
doen. In november is door de scholen aangeven dat zij meerwaarde zien in het project en dit 
een vervolg willen geven.  In een nadere uitwerking van het idee, in een concreet projectplan, 
moet de financiële haalbaarheid worden getoetst door Wonderrijck. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht 
april 2020: Samen voor versterking biodiversiteit in  
juni 2020: Maak jezelf blij, met vogels en vlinders dichtbij! 
september 2020: Partners Noordoost Twente ondertekenen Landschapsdeal 

   

Financiële kaders 

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld: 

 Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet 
agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de 
mogelijkheden voor innovatie: € 15.000. 

 Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te 
benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten: € 35.000. 

 Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en 
opstellen agenda voor biodiversiteit: €20.000. 

 Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar): € 100.000. 
Bij de Provincie Overijssel hebben wij een subsidie "Ervencoach" van € 16.000 gerealiseerd. Ter 
ondersteuning van de complexe problematiek en opgaven waar bewoners en ondernemers in het 
buitengebied voor staan. 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode 
van vier jaar. 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200426171232/https:/www.tubbergen.nl/samen-voor-versterking-biodiversiteit
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200621172212/https:/www.tubbergen.nl/maak-jezelf-blij-met-vogels-en-vlinders-dichtbij
http://landschapsdeal.nl/Partners-Noordoost-Twente-ondertekenen-Landschapsdeal.html
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Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 0 19 1 -18 
Lasten 18 112 26 86 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-18 -93 -25 68 

Onttrekkingen aan reserves 0 75 7 -68 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-18 -18 -18 0 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor innovatieve 
agro- en foodsector van € 15.000, toekomstgerichte erven van € 14.000, samenwerken aan 
biodiversiteit € 19.000 en procesgeld bereikbaar en aantrekkelijk van € 20.000. Zie voorstel 
budgetoverheveling. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Duurzaam leven 

Inleiding 

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen 
de gevolgen van klimaatverandering beperken. 
  
Binnen deze ambitie zien wij de volgende drie thema's: 

 Duurzaamheid 

 Wonen en Ruimte 

 Maatschappelijk vastgoed 

Duurzaamheid 

Wat willen we bereiken? 

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

 We streven naar een afval loos Tubbergen in 2030. 

 Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

AFVAL 
 
- Afval scheiden en gescheiden verwerken  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Zodra de regelgeving dit mogelijk maakt, gaan we het goede voorbeeld geven door binnen 
Noaberkracht afvalstromen maximaal te scheiden en waar mogelijk te hergebruiken. 
  
Op te leveren/volgende stap: Implementatie van de gekozen oplossing om intern afval apart in te 
zamelen en laten verwerken. Wellicht op basis van een aanbesteding. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Beleidseigenaar 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 De door de werkgroep aangedragen oplossing wordt nader uitgewerkt voor implementatie.  

 Vanwege corona is de uitvoering en implementatie doorgeschoven naar 2021. 
 

 

- De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt 
doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Past binnen gemaakte afspraken met ROVA. Uitvoering 
grondstoffencommunicatieplan ”Terugwinnaars". 
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Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Beleidseigenaar 
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 Gelet op de toenemende vervuiling van PMD, gft en textiel blijven we op basis van het 
vastgestelde Plan van aanpak en het programma Terugwinnaars van ROVA inzetten op het 
verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde PMD, gft en textiel. 

 
 

- Scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt 
hierover in gesprek gegaan. 
  
Op te leveren/volgende stap: Lobby richting de landelijke politiek 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Beleidseigenaar 
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 In overleg met ROVA wordt de definitieve lijst met organisaties vastgesteld die in aanmerking 
komen voor een PMD-container. Daarvoor wordt een besluit van algemeen belang 
voorbereid.  Het verstrekken van de containers wordt de 2de helft van 2020 verwacht. 

  
Status: De inspanning is overgedragen naar de basisbegroting onder het programma Milieu. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Raadsbrief 2020-11 Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 
2019-42 Afvalinzameling maatschappelijke organisaties 

   

Wat hebben we gedaan in 2020? 

ASBEST 
 
- Gratis wegbrengen asbest particulieren.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Continu tot 2024. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Samenwerken en participeren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen voor het eerste kwartaal 2020. 
  
Status: De inspanning is overgedragen naar de basisbegroting onder het programma Milieu. 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-11-Deelnemersovereenkomst-Verpakkingen-2020-2029.pdf
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-42-Afvalinzameling-maatschappelijke-organisaties.pdf
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- Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Doorverwijzen naar duurzaamheidsfonds. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Samenwerken en participeren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 De mogelijkheden voor het verwijderen van asbest zijn, daar waar mogelijk, meegenomen in 
het project 'zon op dak'.  

 2019: 

 Dit wordt daar waar mogelijk meegenomen in project 'zon op dak'. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Raadsbrief  Raadsbrief 39 Project Gemeente zoekt dak  

  

 
- Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap 
In verband met het uitblijven van het landelijk verbod op asbestdaken per 2025, is de gemeentelijke 
versnellingsaanpak vertraagd. Er komt een landelijk fonds voor particulieren. Er vindt nog onderzoek 
plaats naar de blootstellingsrisico's bij de sanering van asbestdaken. 
  
Wie is aan zet? Provincie 
Rol gemeente: Samenwerken en participeren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Er komt een landelijk fonds voor particulieren.  De Provincie en gemeente Tubbergen 
participeren in een landelijk fonds zodra dit landelijke fonds operationeel is. 

2019: 

 De Provincie Overijssel heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend 
stimuleringsfonds voor het verwijderen van asbestdaken. De 1e Kamer heeft het wetsvoorstel 
ten aanzien van het verbod op asbestdaken verworpen.  Het is nog onduidelijk of en wanneer 
er wel een verbod komt.  In deze kabinetsperiode wordt geen nieuw wetsvoorstel gedaan. 

 De gemeente Tubbergen participeert samen met de Provincie Overijssel in een landelijk fonds. 
 

 

- Voorlichting en informatie over verwijderen asbest.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: In verband met het uitblijven van het verbod voorlopig geen andere 
communicatie dan gratis wegbrengen particulieren. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Samenwerken en participeren 
  
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-39-Project-Gemeente-zoekt-dak.pdf
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Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Er zijn nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen.  
2019: 

 Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een 
totaalpakket aan. 

  

Wat hebben we gedaan in 2020? 

CIRCULAIRE INKOOP 
 
- Opstellen en uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Beleid en actieplan maken voor circulaire inkoop. 
  
Op te leveren/volgende stap: 

 Basisinventarisatie en verkenning; inhuur expertise en procesgeld.  

 Vaststellen beleidsnotitie circulaire inkoop. 
  
Wie is aan zet? Gemeente  
Rol gemeente: Beleidseigenaar 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Op 3 februari 2020 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend door 
de gemeente.  Daarmee is ook het startsein gegeven voor het actieplan Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen dat binnen zes maanden na ondertekening gereed moet zijn. 

 Het rapport voor Circulair inkopen (als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) 
is gereed voor het pilotproject fietspad Tubbergen - Manderveen. De voorbereidingen voor de 
aanbesteding zijn gestart. 

 Er is uitstel verleend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het indienen van het 
actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. In 2021 wordt dit plan afgerond. 

 2019: 

 De verkenning en het plan van aanpak ten aanzien van circulaire inkoop is gereed.  Ten 
aanzien van de pilot deelvervoer: de scenario's zijn opgeleverd. 

 In april 2019 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voorgesteld. 
(Ondertekening gaat plaatsvinden in februari 2020). 

  
Status: In september zijn er vervolgafspraken met het externe adviesbureau om circulair inkopen in 
de aanbesteding van het fietspad Tubbergen - Manderveen te verwerken. 
  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht februari 2020: niet klakkeloos nieuw kopen maar kijken naar hergebruik  

  
  

 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200229142529/https:/www.tubbergen.nl/niet-klakkeloos-nieuw-kopen-maar-kijken-naar-hergebruik
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Wat hebben we gedaan in 2020? 

ENERGIENEUTRAAL 
 

- De informatievoorziening en communicatie moeten worden geïntensiveerd.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Gemeente en Essenkracht, NOT 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Eigenaar en trekker 
  
Behaalde mijlpalen  
2020:  

 Inwoners kunnen via het provinciaal "Duurzaam bouwloket" en het communicatieplatform 
"Energie van Noordoost Twente" informatie krijgen over energie besparen, energie opwekken, 
lokale initiatieven, op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
energietransitie en kennisdeling. 

 Gemeente heeft informerende bijeenkomsten met dorpsraden (Manderveen, 
Harbrinkhoek/Mariaparochie) en geeft in gezamenlijkheid vorm aan 
de wijkuitvoeringsplannen. 

 In november is een webinar gehouden over het concept windbeleid en hebben op basis van 
behoefte aanvullende overleggen plaatsgevonden met dorpsraden. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht april 2020: Harbrinkhoek/Mariaparochie vol energie op zoek naar alternatieven voor aardgas  

  

 
- Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Lokale coöperaties 
kunnen hierbij een instrument zijn. 
  
Op te leveren/volgende stap: 
Maandelijks overleg met Kernen en Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf 2019 aan bij bestuurlijk 
NOT-overleg. 
  
Wie is aan zet? Gemeente/ Werkgroepen kernen 
Rol gemeente: Initiator en participeren 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Er is een coördinator duurzaamheidsinitiatieven aangesteld die de contacten met de kernen, 
de werkgroepen en de initiatieven versterkt. 

2019: 

 Het Informatieplatform NOT is opgericht 

 Het Energieloket is ingericht. 

 Het initiatief 'Dichtbij, Duurzaam van Start' is opgestart. 
 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200412171055/https:/www.tubbergen.nl/harbrinkhoekmariaparochie-vol-energie-op-zoek-naar-alternatieven-voor-aardgas
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- Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransities 
(wind en zon) 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransitie 
(wind en zon) 
  
Op te leveren/volgende stap: In 2021 vindt de definitieve vaststelling van het wind- en 
zonneveldenbeleid plaats. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020:  

 In NOT-verband is een bijdrage (van 335 GWh) gedaan richting de RES-T 1.0. 

 In de raadsvergadering van 20-10-2020 is de warmtevisie definitief vastgesteld. 

 In de collegevergadering van 3-11-2020 is het concept windbeleid voor NOT vastgesteld, 
waarna het ter inzage is gelegd. 

 In november is een webinar gehouden voor inwoners inzake het concept windbeleid. 

 In de collegevergadering van 3-11-2020 is het concept evaluatie zonneveldenbeleid 
vastgesteld, waarna het ter inzage is gelegd. 

 De groene leges zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 
 

 

- Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. (Duurzaam 
Thuis Twente, Energieloket, Stichting Energieke Regio). De verenigingen vormen hierbij een 
aandachtspunt. 
  
Op te leveren/volgende stap: Inrichten energieloket 3.0. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Eigenaar 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Inwoners kunnen via het provinciaal "Duurzaam bouwloket" en het communicatieplatform 
"Energie van Noordoost Twente" in contact komen met verschillende ondersteunende partijen 
(Dichtbij duurzaam, Duurzaam Thuis Twente, Essenkracht) voor advies en vragen over 
duurzaamheid. 

 2019: 

 De samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van duurzame energieopwekking zijn met 
betrokken partijen gesloten. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht december 2019: Noordoost Twente gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie 
maart 2019: Gezamenlijk beleid geeft meer duidelijkheid over de ontwikkeling van grootschalige 
zonnevelden 
Nationale klimaatdoelen 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200131121450/https:/www.tubbergen.nl/noordoost-twente-gemeenten-presenteren-gezamenlijke-warmtevisie
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/gezamenlijk-beleid-geeft-meer-duidelijkheid-over-de-ontwikkeling-van-grootschalige-zonnevelden
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/gezamenlijk-beleid-geeft-meer-duidelijkheid-over-de-ontwikkeling-van-grootschalige-zonnevelden
https://www.tubbergen.nl/twente-werkt-samen-aan-de-nationale-klimaatdoelen
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Raadsbrief 2020-01 Warmtevisie Noordoost Twente  

  

 
- We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Daar waar mogelijk haken aan 
bij het uitgangspunt: lusten en lasten lokaal 
  
Op te leveren/volgende stap: Maandelijks overleg met Kernen en Essenkracht en Essenkracht sluit 
vanaf 2019 aan bij bestuurlijk NOT-overleg. 
  
Wie is aan zet? Gemeente/ Essenkracht 
Rol gemeente: Participeren en samenwerken 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Gemeente heeft periodiek contact met Essenkracht met betrekking tot lopende en te 
ontwikkelen zaken op het gebied van duurzaamheid.  

2019: 

 Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd. Wij zetten 
de samenwerking met Essenkracht voort. 

  

Financiële kaders 

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar: 

 Voor de uitdaging duurzaamheid is een budget beschikbaar van € 1,5 miljoen waarvan € 
225.000 aan procesgeld. 

 
In de begroting 2019 is onderstaand budget beschikbaar gesteld: 

 Procesgeld thema duurzaamheid € 32.000 
 
In de begroting 2020 zijn onderstaande budgetten beschikbaar gesteld: 

 Samenwerking NOT-energietransitie: € 150.000 (drie jaar € 50.000) 

 NOT-energieloket: € 120.000 (drie jaar € 40.000) 

 Stimuleringsregeling energietransitie: € 60.000 

 Biogas Canisius € 22.000 
 
De Provincie Overijssel heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de wijkuitvoeringsplannen 
Manderveen € 50.000 en Harbrinkhoek € 80.000. 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode 
van vier jaar. 

 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-1-Warmtevisie-Noordoost-Twente.pdf
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Wonen en ruimte 

Wat willen we bereiken? 

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

 We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete 
behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn. 

 We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek 
(blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen.  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Gesprek continueren en plannen van aanpak met de ‘Mijn Dorpen’ om 
per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte 
van de desbetreffende kern.  
  
Wie is aan zet? Gemeente met Mijn Dorp 2030. 
Rol gemeente:   

 Aanjagende rol. 

 Primaire inzet op kwalitatieve toedeling. 

 Maatwerk per kern. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 In verschillende kernen zijn nadere en nieuwe gesprekken gevoerd over in- en 
uitbreidingslocaties. In een aantal gevallen heeft het inmiddels geresulteerd in concrete 
woningbouwlocaties waarvoor bestemmingsplannen in voorbereiding zijn. Wij continueren 
onze inzet. Wij houden ons beeld over de behoefte in de dorpen samen met de 
'woonwerkgroepen' actueel. 

 Wij hebben voorbereidingen getroffen voor de nieuw op te stellen woonvisie en daarmee 
gepaard gaande tweejaarlijkse actualisatie van de Uitvoeringsnota en het bijbehorende 
Kwaliteitshandvest. 

 2019: 

 Met alle kernen zijn gesprekken gevoerd over de concrete woningbehoefte in de kern en 
potentiële inbreidingslocaties. 

 
 

- Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange 
termijn. 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Gesprek continueren en plannen van aanpak met de ‘Mijn Dorpen’ om 
per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte 
van de desbetreffende kern.  
  
Wie is aan zet? Gemeente met MijnDorp2030 en woningstichting. Projectontwikkelaars voor zover het 
initiatieven van derden betreft. 
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Rol gemeente:   

 Aanjagende rol. 

 Primaire inzet op kwalitatieve toedeling. 

 Mogelijkheid tot inzet middelen uit stimuleringsfonds daar waar nodig. 

 Zo nodig actieve grondpolitiek (innemen strategische grondpositie). 

 Maatwerk per kern. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Er zijn verdere onderzoeken gedaan in de verschillende kernen naar de juiste locaties voor 
woningbouw. Ook zijn de gesprekken in de kernen over potentiële woningbouwlocaties 
voortgezet. De projecten die in 2019 zijn voorbereid hebben wij verder gebracht. Voorts is in 
een aantal kernen strategische grond aangekocht voor mogelijke woningbouwontwikkeling 
(Harbrinkhoek, Albergen). Er is gestart met gesprekken over aankoop van gronden in 
Langeveen, Reutum en Vasse. 

 In enkele kernen zijn woningbouwplannen in uitvoering dan wel inmiddels gerealiseerd (Vasse, 
Reutum en Geesteren). 

 Voor andere kernen is besloten bestemmingsplannen op te stellen (Fleringen, Harbrinkhoek, 
Manderveen). 

2019: 

 Wij zijn gestart met onze proactieve aanpak om op basis van de kwalitatieve behoefte per kern 
de mogelijke ontwikkellocaties te initiëren. Alles in samenwerking met de MijnDorp2030 woon-
werkgroepen per kern. Elk dorp is in staat gesteld om enquêtes uit te voeren. 

 In de meeste kernen inventarisatie van inbreidingslocaties gerealiseerd en is er een 
uitvoeringsprogramma per kern. 

 Projecten die zijn gerealiseerd: Reutum. 

 Projecten die in uitvoering zijn: Tubbergen (De Esch, de Marke), Manderveen, Geesteren 
(Hutten fase 2). 

 Projecten die in voorbereiding zijn: Albergen, Langeveen, Vasse, Reutum, 
Mariaparochie/Harbrinkhoek, Fleringen (huurappartementen). 

 Er is gestart met gesprekken over aankoop van gronden in Harbrinkhoek, Geesteren, Albergen 
en Vasse. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht maart 2020: ruim baan voor starters en senioren op de Esch 
januari 2020: woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen ondertekenen jaarschijf 2020 
februari 2019: wonen op De Esch weer een stap dichterbij 
juli 2019: start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke 
september 2019: vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch 
mei 2020: Grond voor mogelijke woningbouw in Harbrinkhoek-Mariaparochie 

Raadsbrief 2020-08 Voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan De Esch samengevoegd  

  

 
 
 
 

 

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200331170902/https:/www.tubbergen.nl/ruim-baan-voor-starters-en-senioren-op-de-esch
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200131121450/https:/www.tubbergen.nl/woningstichting-tubbergen-en-gemeente-tubbergen-ondertekenen-jaarschijf-2020
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/wonen-op-de-esch-weer-een-stap-dichterbij
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200111151844/https:/www.tubbergen.nl/start-cpo-bouw-zicht-voor-toekomstige-bewoners-de-marke
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20191031180843/https:/www.tubbergen.nl/vaststelling-bestemmingsplan-tubbergen-de-esch
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200531171655/https:/www.tubbergen.nl/grond-voor-mogelijke-woningbouw-harbrinkhoek-mariaparochie
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/raadsbrieven/Raadsbrief-8-Voorlopige-voorziening-inzake-bestemmingsplan-De-Esch-samengevoegd.pdf
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- Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en 
de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. 
Omschrijving/op te leveren resultaat 
 Op te leveren/volgende stap: Gesprek continueren en plannen van aanpak met de ‘Mijn Dorpen’ om 
per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte 
van de desbetreffende kern.  
  
Wie is aan zet? Gemeente met MijnDorp2030. 
Rol gemeente:   

 Aanjagende rol. 

 Maatwerk per kern. 
  
Behaalde mijlpalen 2020 
2020: 

 Wij volgen de in 2019 ingezette koers. Wij kunnen nog geen mijlpalen benoemen met 
betrekking tot de woningbouwopgaven die gepaard (kunnen) gaan met deze initiatieven. 

 Wij participeren actief in alle dorpen waar sprake is van een initiatief voor clustering van 
maatschappelijk vastgoed (Geesteren, Fleringen, Manderveen, Langeveen). Vanuit het 
taakveld wonen adviseren wij over herontwikkelingskansen voor leegkomend vastgoed. De 
processen op het gebied van clustering zijn eind 2020 echter voor deze kernen nog niet 
dusdanig gevorderd dat hier concrete woningbouwprojecten/inbreidingslocaties zijn gestart. 
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de kansen benutten zodra die zich voordoen.  

 2019: 

 Wij hebben het gesprek met de werkgroep/stichtingen rondom gebiedsontwikkeling inzake 
clustering van voorzieningen gefaciliteerd. Het betreft Manderveen, Langeveen, Geesteren en 
Fleringen. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 

 
  

Financiële kaders 

Vanuit de begroting 2018/overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar: 

 Voor de uitdaging ”meer aandacht voor inbreiding” is een budget beschikbaar van € 1.610.000 
waarvan € 160.000 voor procesgeld. 

 
In de begroting 2020 is voor "procesgeld thema Wonen en ruimte" € 40.000 beschikbaar gesteld. 
 
Conform afspraak worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) van het MAT 
overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een 
periode van vier jaar. 
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Maatschappelijk vastgoed 

Wat willen we bereiken? 

 Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een 
handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk 
vastgoed. 

 Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT. 

 Robuuste sportstructuur. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

- Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van 
SSRT 

 

Omschrijving/op te leveren resultaat 
Op te leveren/volgende stap: Afspraken maken over samenwerking, huurcontract, kostenstructuur, 
bijdragen, relatie gemeente. 
  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Initiatiefnemer. Daarna gelijkwaardige samenwerking met Stichting Sport en Recreatie 
Tubbergen (SSRT). 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 SSRT is voor wat betreft de exploitatie van het zwembad en de sporthal in sterke mate 
afhankelijk van de relatie en samenwerking met verenigingen. Nadat wij met verenigingen 
overeenstemming hebben over het lokaal sportakkoord, zullen wij in overleg met SSRT de 
exploitatie en het beheer van de accommodaties bespreken en onderzoeken waar in 
gezamenlijkheid optimalisaties aan te brengen zijn. 

 Wij hebben met SSRT verkend welke uitdagingen er bestaan in de kostenstructuur en 
exploitatie. Wij hebben daarover in het vierde kwartaal van 2020 constructief het gesprek 
gevoerd en zetten deze overleggen door in 2021. Wij hebben de opdracht geformuleerd (en 
intern uitgezet) om een advies uit te brengen over de toekomstige exploitatie en 
samenwerking.  

 In Noordoost Twente speelt daarnaast een initiatief voor een onderzoek naar samenwerking 
op het gebied van zwembaden en binnensportaccommodaties. De gemeente Tubbergen volgt 
deze ontwikkelingen vanaf de start. Medio 2020 hebben de vier Noordoost Twentse 
gemeenten een eventuele samenwerking verder verkend. Vanaf het derde kwartaal nemen wij 
actief deel aan de gesprekken om te verkennen hoe groot het bestuurlijk draagvlak is onder 
de gemeenten. 

 Eind 2020 is de opdracht voor het onderzoek naar een eventuele samenwerking op dit thema 
opgesteld. Vanuit het belang van de gemeente Tubbergen is ook als randvoorwaarde 
ingebracht dat onderzocht moet worden welke voordelen deze samenwerking kan hebben 
voor de geprivatiseerde binnensportaccommodaties in de kernen. 
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- Opstellen proces/handreiking clustering voorzieningen. 
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin wij aanknopingspunten 
opnemen voor een succesvolle clustering voorzieningen. We gaan nadrukkelijk in op: 

1. Wat is goed voor het dorp? 
2. In welke zin in het clusteren van vastgoed van toegevoegde waarde voor een dorp? Ervaringen 

van dorpen zelf. 
3. Wat is het onderscheid tussen een vastgoedopgave en een maatschappelijke opgaven. 
4. Hoe zorgen we voor maatschappelijk rendement? 
5. Welke opgaven liggen er in het sociale domein, algemeen en specifiek voor/in het dorp zelf? 
6. Hoe zorg je voor "samenkomen, treffen, ontmoeten"? 
7. Wanneer kun je spreken over een gezonde exploitatie van het vastgoed? 

  
Op te leveren/volgende stap: 

 1. Vaststellen wat we verstaan we onder maatschappelijk vastgoed? School, MFA, sport? 
Onderscheid privaat, publiek. 

 2. Handreiking opstellen en ervaringen ophalen in dorpen. 

 3. Rolneming: wanneer kan de gemeente een initiatief wel ondersteunen en wanneer niet, ook 
financieel?  

  
Wie is aan zet? Gemeente samen met de dorpen. Gemeente initieert. 
Rol gemeente: Initiatiefnemer 
  
Behaalde mijlpalen  
2020: 

 Wij hebben de kaders voor een handreiking verkend, waarbij wij willen ingaan op het 
maatschappelijk rendement afgezet tegen de vastgoedopgave en exploitatie. De handreiking 
heeft als doel om onze dorpen te helpen bij hun ideevorming over clustering van voorzieningen 
en tegelijkertijd behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van een zelfkritische blik op de opgave. 

 Wij hebben inzichten opgedaan over de handreiking en zijn - naar aanleiding van de diverse 
(lopende) gesprekken in de kernen - tot de conclusie gekomen dat de discussies over de 
opgaven die in de kernen spelen leidend zijn. Het gaat daarbij over het proces, waarbij partijen 
aan de voorkant de juiste vragen (moeten) stellen over hoe de fysieke opgaven in de kernen 
faciliterend kunnen zijn voor de maatschappelijke opgaven. Het goed proces leidt vervolgens 
ook tot inzicht over wat het per saldo oplevert voor de gemeenschap (afgezet tegen de kosten). 

 Wij hebben in elk dorp waar een dergelijk initiatief aan de orde is een procesbegeleider 
aangesteld die participeert in het traject. Wij gebruiken de informatie die daaruit voorkomt bij 
het opstellen van de handreiking. 

 Wij beschikken over een "Monitor sociaal domein". Wij gebruiken deze informatiebron bij het 
proces om maatschappelijk rendement te halen uit een fysieke ontwikkeling, door meer te 
sturen op de programmering en samenwerking tussen partijen en minder op het bouwplan zelf. 

 
 

- Sportakkoord Tubbergen  
Omschrijving/op te leveren resultaat 
We gaan een robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij discussies over en rondom sport, 
accommodaties en verenigingen agenderen. Wij willen lange termijn afspraken maken met de 
stakeholders in dit speelveld. 
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Op te leveren/volgende stap: 
1. Startoverleg initiëren met onze stakeholders. Bespreken problematiek en oplossingsrichtingen. 

Procesafspraken maken. 
2. Lokaal sportakkoord opstellen. Vloeit voort uit punt 1. 

  
Wie is aan zet? Gemeente 
Rol gemeente: Initiatiefnemer en facilitator. Daarna zullen ook verenigingen en andere stakeholders 
aan zet zijn. 
  
Behaalde mijlpalen 
2020: 

 Wij zijn gestart met het verkennen en opstellen van het sportakkoord Tubbergen en hebben 
een sportformateur aangesteld. Het sportakkoord wordt opgesteld in samenwerking met 
verenigingen en instanties op het gebied sport en gezondheid. 

 Wij hebben het sportakkoord ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Wij wachten op het besluit van het ministerie of het sportakkoord wordt goedgekeurd 
en het uitvoeringsbudget wordt toegekend. 

 Het Beweeg- & Sportakkoord is goedgekeurd en we hebben het uitvoeringsbudget ontvangen. 

 Er is een 'elftal' opgesteld waarbij een heel aantal mensen uit de verschillende disciplines 
vertegenwoordigd zijn (sport, zorg, welzijn, onderwijs, etc.). Met hen wordt het uitvoeringsplan 
opgesteld. 

2019: 

 Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord.  De 
buurtsportcoaches en Wij in de Buurt zijn hierbij betrokken. 

 Er is een convenant met voetbalverenigingen gesloten. Het daarbij behorende uitvoeringsplan 
sportverenigingen is opgeleverd. 

  
Persberichten en raadsbrieven 

Persbericht maart 2020: een update van onze sportformateur 
februari 2020: inspiratieavonden voor het lokaal sportbeweegakkoord 
februari 2020: een update van onze sportformateur 
januari 2020: Sportformateur vraagt de samenleving: wat moet er in het lokaal 
sportbeweegakkoord 
maart 2019: voetbalverenigingen Tubbergen ondertekenen convenant maatschappelijk kader 

   

Financiële kaders 

In de begroting 2019 is voor "Toekomstig exploitatie-beheer sportaccommodatie Tubbergen" € 
28.000 beschikbaar gesteld. 
  

https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200331170902/https:/www.tubbergen.nl/een-update-van-onze-sportformateur-moniek-kleinsman-0
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200229142529/https:/www.tubbergen.nl/inspiratieavonden-voor-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200229142529/https:/www.tubbergen.nl/een-update-van-onze-sportformateur-moniek-kleinsman
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200126105422/https:/www.tubbergen.nl/sportformateur-vraagt-de-samenleving-wat-moet-er-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20200126105422/https:/www.tubbergen.nl/sportformateur-vraagt-de-samenleving-wat-moet-er-het-lokaal-sportbeweegakkoord
https://archief08.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20190131135933/https:/www.tubbergen.nl/voetbalverenigingen-tubbergen-ondertekenen-convenant-maatschappelijk-kader
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Duurzaam leven - financieel 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 0 160 94 -66 
Lasten 463 714 517 197 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-463 -554 -423 131 

Onttrekkingen aan reserves 203 361 344 -17 
Toevoegingen aan reserves 0 30 38 -8 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-260 -223 -117 106 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Procesgeld duurzaamheid (voordeel € 25.000) 
Het incidentele budget van € 25.000 'Procesgeld duurzaamheid' is in 2020 niet besteed en wordt 
overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling). 
  
Procesgeld wonen en ruimte (voordeel € 22.000 
Het incidentele budget van € 22.000 "Procesgeld wonen en ruimte" is in 2020 niet besteed en wordt 
overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling). 
  
Maatschappelijk vastgoed (voordeel € 48.000) 
Het incidentele budget van € 48.000 "Maatschappelijk vastgoed" is in 2020 niet besteed en wordt 
overgeheveld naar 2021 (zie ook voorstel budgetoverheveling). 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een hogere onttrekking aan de 
reserves maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie van € 133.000 en lagere onttrekkingen voor 
uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen € 45.000, procesgeld maatschappelijk 
vastgoed € 85.000 en NOT-energieloket € 40.000. Zie voorstel budgetoverheveling. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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7. Programma's basisdeel 

Inleiding 

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende 
onderdelen: 

 Portefeuillehouder(s) 

 Algemeen: algemene omschrijving van het programma. 

 Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben 
op het programma.  

 Kengetallen: relevante kengetallen per programma. 

 Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen 
binnen het programma. 

 Wat hebben we in 2020 gedaan? Omschrijving van de ontwikkelingen die hebben gespeeld 
binnen het programma. 

 Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV.  

 Overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld. 
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Programma Bestuur & middelen 

Portefeuillehouders 

Burgemeester Haverkamp & Wethouder Bekhuis 

Algemeen 

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

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Financiële verordening Tubbergen 2017           
Beleidskader verbonden partijen 2019 
Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 
Verordening toeristenbelasting 2021 
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 
Integriteitsbeleid Tubbergen 2009 
Vordering behandeling bezwaarschriften Tubbergen 2014 
Vordering op de rekenkamercommissie Tubbergen 2013 
Controleverordening Tubbergen 2014 
Nota geldleningen en garantstellingen 2017 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Bestuur & middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Aantal inwoners: 21.282 

 Gemiddelde leeftijd: 42,2 jaar  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174812.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/623199/CVDR623199_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/623635/CVDR623635_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/632851/CVDR632851_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/650125/CVDR650125_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/627787/CVDR627787_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/28173/CVDR28173_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/333553/CVDR333553_2.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/270912/CVDR270912_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/333227/CVDR333227_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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 Aantal huishoudens: 8.678  

 Aandeel alleenstaand: 25,4%  

 Gemiddeld betaalde OZB-woningen: € 308 
  
Prognose bevolkingsontwikkeling (2020): 

 

Verbonden partijen 

Onder het programma Bestuur & middelen vallen de volgende verbonden partijen: 

 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: Informatie is te vinden via de volgende 
link:  Noaberkracht. 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link:  Regio Twente. 

 Cogas: Informatie is te vinden via de volgende link: Cogas. 

 Enexis Holding: Informatie is te vinden via de volgende link: Enexis. 

 Wadinko: Informatie is te vinden via de volgende link: Wadinko. 

 BNG: Informatie is te vinden via de volgende link: BNG. 

 EUREGIO: Informatie is te vinden via de volgende link:  EUREGIO. 
 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Herijking gemeentefonds  
Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze 
herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, 
vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende 
twee onderdelen 

 Sociaal domein 

 Het klassieke deel 

https://www.tubbergen.nl/noaberkracht
https://www.regiotwente.nl/
https://www.cogas.nl/
https://www.enexis.nl/consument
https://www.wadinko.nl/
https://www.bngbank.nl/Home
https://www.euregio.eu/nl
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Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. 
Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat 
vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen. 
  
In totaliteit heeft deze herijking betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de 
nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2023. Reden voor deze verschuiving was 
gelegen in de forse herverdeeleffecten die de eerste uitkomsten lieten zien.  
  
Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden 
op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere 
ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste 
herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het 
oosten van het land vaak negatief uitgepakt. In de perspectiefnota 2021 is besloten om met ingang van 
het jaar 2022 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect dat 
oploopt tot een bedrag van € 25 per inwoner. Eind 2020 heeft het Rijk bekend gemaakt da er in het 
eerste kwartaal 2021 meer duidelijkheid zal worden gegeven over de herijking en de 
herverdeeleffecten. 
  
Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen 
De portefeuillehouder van de gemeente Tubbergen heeft in 2020 een samenwerkingsovereenkomst 
met elf Twentse gemeenten getekend om additionele opwek te realiseren via Twence, het gaat dan 
eerst om elektra. Gas komt in een later stadium wanneer Twence daar de benodigde vergunningen 
voor heeft. Vanaf 1 januari 2021 is Greenchoice (weer) onze leverancier van elektra, deze elektra wordt 
100% duurzaam geproduceerd door de afvalverbrandingsoven van Twence waar de gemeente 
aandeelhouder van is. Voor de levering van gas is gebruikt gemaakt van de verlenging van het contract 
met Gazprom voor 2021. Dit gas is voorzien van groencertificaten van een windmolenpark in Turkije. 
De intentie is om zo snel als mogelijk gas ook duurzaam lokaal te produceren via Twence, Hiervoor is 
de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin een inspanningsverplichting is opgenomen voor 
Twence. 
  
Afrekening bezwaarschriften btw gemeente Tubbergen 2012 t/m 2018 
Zoals wij in de jaarrekening 2019 en in het tweede programmajournaal hebben aangegeven, hebben 
wij bezwaar gemaakt tegen de afrekeningen over de jaren 2012 t/m 2018. Deze bezwaarschriften zijn 
in 2020 volledig gehonoreerd. Per saldo is over deze jaren een bedrag ontvangen van € 965.000 
Hiervan hadden wij in de jaarrekening 2019 al een bedrag verantwoord van afgerond € 600.000. Bij 
het tweede programmajournaal hebben wij het restant van € 365.000 opgenomen in de begroting. Op 
basis van de ontvangen beschikkingen is dit bedrag nu ook verwerkt in de jaarrekening. 
  
Stand van zaken bezwaarschriften btw-gemeente Tubbergen 2019 en 2020 
Over deze jaren hopen wij in het jaar 2021 een akkoord te bereiken met de Belastingdienst. 
  
Btw op inzameling verpakkingsmateriaal 
De gemeente ontvangt voor het gescheiden inzamelen van (verpakkings)afval een bijdrage van 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen/Nedvang. Hierover is in de afgelopen jaren geen btw berekend, dit 
in lijn met de werkwijze in vele andere gemeenten. Landelijk is vervolgens een discussie ontstaan 
tussen de Belastingdienst, genoemde stichting en VNG/gemeenten over de vraag of de bijdrage die 
de gemeenten ontvangen belast moet worden met btw. De staatssecretaris van Financiën heeft 
uiteindelijk beslist dat de bijdrage wel met btw belast moet worden. Dit omdat de wettelijke plicht tot het 
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gescheiden inzamelen van afval van de verpakkingsindustrie, bij de verpakkingsindustrie ligt en niet bij 
de gemeenten. Daarom worden de werkzaamheden van de gemeente hiervoor als een dienst 
aangemerkt waarover btw verschuldigd is. De Belastingdienst heeft vervolgens aangegeven dat er met 
terugwerkende kracht vanaf 2015 als btw door de gemeente afgedragen moet worden aan de fiscus. 
Dit betreft een bedrag van € 255.000 Deze btw hebben wij verhaald op Stichting Afvalfonds 
Verpakkingen/Nedvang. Desondanks hebben wij een nadeel van € 22.000. Dit betreft de door de 
Belastingdienst toegepaste belastingrente over de vorderingen vanaf 2015. Deze belastingrente 
kunnen wij niet terugvorderen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen/Nedvang. Omdat wij het niet eens 
zijn met de systematiek die de Belastingdienst toepast op de verrekening van de oude jaren, hebben 
wij met een aantal gemeenten in de regio hiertegen bezwaar gemaakt. De uitkomsten hiervan 
verwachten wij in 2021. 
  
Regio Twente 
De veertien Twentse gemeenten hebben eind 2019 besloten om hun onderlinge samenwerking en de 
samenwerking met andere partners in de regio Twente te versterken om zo beter kansen te kunnen 
pakken en gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. In de eerste helft van 2020 is een 
transitieplan opgesteld waarbij een paar belangrijke uitgangspunten golden: meer eenvoud en focus 
en minder bestuurlijke drukte. 
  
Uit het transitieplan komt een aantal structuurwijzigingen voort: 

1. Een bestuursmodel voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs; 
2. Het omvormen van de bestaande Regeling Regio Twente naar een nieuwe regeling, waarbij 

samenwerking op het terrein van de gezondheid centraal wordt gesteld; 
3. Een nieuwe positionering van het taakveld recreatieve voorzieningen; 
4. Een andere uitvoering van de vrijwillige samenwerkingen tussen de gemeenten. 

  
Het algemeen bestuur van de Regio Twente heeft op 1 juli 2020 het transitieplan vastgesteld. Direct 
daarna is gestart met de uitwerking van het plan en de voorbereiding van de besluitvorming in de 
gemeenten. In 2021 zal binnen de veertien gemeenten op alle onderdelen besluitvorming plaatsvinden. 
 
Denkrichtingen/ombuigingen 
Noaberkracht 
Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming 
bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van € 100.000 in 2020 naar 
structureel € 350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven 
aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad van 
oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige 
gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat 
Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan 
inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste instantie via 
de P&C-cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor 
wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug. 
  
De invulling van deze taakstelling is binnen Noaberkracht gerealiseerd en vastgelegd in separaat 
besluit van het bestuur van Noaberkracht. 
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Stelposten voor nieuw beleid  
Hoewel wij van mening zijn en blijven dat er ieder jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid dan wel 
intensivering van beleid ontkomen we er gezien de financiële situatie niet aan om hier enige 
terughoudendheid te betrachten. Vandaar dat wij in de perspectiefnota hebben voorgesteld deze ruimte 
de eerste twee jaren (2020 en 2021) te halveren. Inmiddels heeft onze financiële situatie ons ertoe 
bewogen deze denkrichting door te trekken naar de jaren 2022 en 2023. Dat wil zeggen dat in deze 
begroting wordt voorgesteld de betreffende stelposten ook voor de jaren 2022 en 2023 te halveren. 
 
De resterende stelpost voor nieuw beleid voor het jaar 2020 ten bedrage van € 50.000 wenden we niet 
aan in 2020 maar gebruiken we ter dekking van het herziene meerjarige saldo. 
  
Extensiveren van belevingsonderzoeken  
Voor de uitvoering van belevingsonderzoeken is in de gemeentebegroting een budget geraamd van 
€ 30.000. De interne uren zijn te verwaarlozen want de onderzoeken worden geheel buiten de deur 
gezet. In 2018 is een belevingsonderzoek toerisme uitgevoerd en op dit moment is een 
belevingsonderzoek betreffende de visie op dienstverlening in voorbereiding. Het halveren van het 
budget voor belevingsonderzoeken levert een structurele besparing op van € 15.000. Deze was direct 
te verzilveren, want we hadden geen meerjarig contract. 
  
Nieuw beleid 
We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand 
een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in een van de negen kernen. Het 
doel hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar 
ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het 
dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers 
of organisaties (kern overstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar 
in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, 
afhankelijk van het onderwerp. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
De rijksvergoeding betreffende de corona compensatie is binnen gekomen via de algemene uitkering 
en dus verantwoord binnen dit programma. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de inleiding. 

Aangenomen moties en amendementen 

Moties 
Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed (OZB) 
In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed 
(OZB) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

1. Opdracht geven aan het VNG om binnen 6 maanden een oplossing te vinden voor OZB lasten 
druk; 

2. Deze motie te delen met andere gemeentes; 
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3. In samenspraak met verenigingen en organisaties alternatieve mogelijkheden om lasten te 
verlagen onderzoeken ten gunste van de exploitatie. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.  
 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019 
  
Herverdeling gemeentefonds 
In de raadsvergadering van 1 september 2020 is de motie Herverdeling gemeentefonds unaniem 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 Uiterlijk voor 30 november 2020 een brief te sturen aan de Provinciale Staten van Overijssel 
met het verzoek het provinciebestuur op te dragen in overleg te treden met de Rijksoverheid 
met als doel extra financiële middelen aan (nadeel)gemeenten beschikbaar te stellen om te 
voorkomen dat het voorzieningenniveau van de gemeenten verder aangetast wordt. 

 Uiterlijk voor 30 november 2020 een brief te sturen aan de financiële woordvoerders van de 
Tweede Kamer waarin wordt aangedrongen op overleg met het kabinet met als doel extra 
financiële middelen aan (nadeel)gemeenten beschikbaar te stellen om te voorkomen dat het 
voorzieningenniveau van de gemeenten verder wordt aangetast en het door die extra middelen 
voor de gemeente mogelijk wordt een structureel sluitende begroting te realiseren; deze motie 
onder de aandacht te brengen van; 

 Het ministerie van BZK; 

 De Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

 De Nederlandse gemeenten; 

 De VNG: 

 Een afschrift van deze motie te versturen naar de lokale media. 
Stand van zaken: De motie is uitgewerkt en de betreffende brieven zijn in november 2020 verstuurd 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,35 6,65 6,70 

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)* 7,88 7,85 7,75 

Apparaatskosten (kosten per inwoner) 679,0 658,0 647,0 

Externe inhuur (kosten als percentage van de totale loonsom 
plus totale kosten inhuur externen) 

8,9 11,9 10,7 

Overhead (percentage van de totale lasten) 10,6 11,4 9,6 

Toelichting formatie en bezetting 
*In de jaarstukken van 2018 is ten onrechte twee keer de indicator formatie vermeld, ook bij bezetting. 
Dit is in bovenstaande tabel hersteld. 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2019
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2020/9
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Op 31 december 2020 waren er iets minder mensen in dienst als op diezelfde datum in 2019. 
Daarentegen waren er op 31 december 2020 meer fte in dienst dan op 31 december 2019. Dit betekent 
dat in 2020 minder medewerkers samen een hoger aantal uren werkten.  
  
Toelichting overhead 
De daling van het percentage aan overhead in 2020 ten opzichte van 2019 heeft alles te maken met 
de verbeterde wijze waarop de afdelingen tijdschrijven. Hoe meer uren worden verantwoord op de 
producten, hoe minder er overblijft aan overhead. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

BATEN     
Bestuur en middelen (exclusief algemene 
dekkingsmiddelen) 

396 2.748 914 -1.834 

Algemene dekkingsmiddelen - - -  
1. Lokale heffingen 4.203 4.252 4.231 -21 
2. Algemene uitkeringen 27.671 28.695 28.804 109 
3. Dividend 883 1.017 1.017 0 
4. Saldo financieringsfunctie 25 27 21 -6 
5. Overhead 0 0 2 2 
6. Onvoorzien 0 0 0 0 

TOTAAL BATEN 33.178 36.739 34.990 -1.749 

LASTEN     
Bestuur en middelen (exclusief algemene 
dekkingsmiddelen) 

2.702 5.613 3.056 -2.556 

Algemene dekkingsmiddelen - - -  
1. Lokale heffingen 37 38 40 2 
2. Algemene uitkeringen 7 7 9 2 
3. Dividend 1 1 1 0 
4. Saldo financieringsfunctie -406 -301 -295 5 
5. Overhead 4.772 4.761 4.704 -57 
6. Onvoorzien 20 0 0 0 

TOTAAL LASTEN 7.134 10.119 7.514 -2.605 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

26.044 26.620 27.476 856 

Onttrekkingen aan reserves 309 281 217 -64 
Toevoegingen aan reserves 125 125 125 0 

Resultaat van baten en lasten 26.228 26.776 27.567 792 
 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Algemene uitkering (voordeel € 109.000)  
De hogere algemene uitkering heeft voor een bedrag van € 50.000 betrekking op voordelige 
afrekeningen over de jaren 2018 en 2019. Deze voordelige afrekening zijn een gevolg van vastgestelde 
en bijgestelde maatstaven over die jaren. Daarnaast liet de decembercirculaire 2020 een hogere 
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algemene uitkering over het jaar 2020 zien van € 59.000. Deze hogere algemene uitkering bestond 
voor een bedrag van € 41.000 uit het derde deel van de corona compensatie over het jaar 2020 en 
voor een bedrag van € 18.000 uit een bijstelling van de maatsteven. 
  
Organisatieondersteuning (voordeel € 61.000) 
Door een herverdeling van de overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende 
producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en 
activiteiten. Tegenover het voordeel hier staan tal van kleinere tegenvallers op de overige producten 
en activiteiten. Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit 
Noaberkracht is gelijk aan de raming. 
  
Raad- en raadscommissies (voordeel € 45.000) 
Het voordeel komt hoofdzakelijk voort uit de raming van kosten voor activiteiten die door de coronacrisis 
geen doorgang hebben weten te vinden. Te noemen is bijvoorbeeld de organisatie van (fysieke) 
kernavonden, thema-avonden, aanvullende kosten (fysieke) raadsvergaderingen, deelname VNG-
congres, excursie(s) van de raad en raadsontmoeting met de Samtgemeinde Uelsen. Ook heeft de 
raadscommissie veelal (digitaal) vergaderd in raadssamenstelling, waardoor er een verminderde 
uitgave is op presentiegelden voor commissieleden. Tot slot zijn er voor de raad minder gebruikers 
opgevoerd voor het raadsinformatiesysteem, waardoor op het gebruik van software een voordeel 
behaald wordt. 
  
Stelpost corona (voordeel € 454.000) 
Voor een toelichting op de totstandkoming en de opbouw van deze stelpost wordt verwezen naar de 
inleiding. 
  
Taakmutaties algemene uitkering (voordeel € 184.000) 
Via de algemene uitkering ontvangt heeft de gemeente gelden ontvangen waarmee bepaalde uit te 
voeren taken kunnen worden bekostigd. De zogenaamde taakmutaties. In afwachting van te 
ontwikkelen beleid worden voor deze taakmutaties in eerste instantie stelposten geraamd. Voor een 
aantal van deze taakmutaties is in 2020 (nog) geen beleid ontwikkeld wat betekent dat de betreffende 
stelposten dus ook niet zijn aangewend en vrijvallen ten gunste van het resultaat 2020. De redenen 
hiervoor zijn divers. Een deel van deze vrijval komt voor een bedrag van € 127.000 terug bij de 
budgetoverheveling wat betekent dat de beleidsontwikkeling en dus het beroep op deze middelen 
plaats zal vinden in 2021.  
  
Eigen risico en uitkeringen aansprakelijkheidsverzekering (voordeel € 24.000) 
De gemeente Tubbergen betaalt jaarlijks premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is 
er een budget opgenomen voor het eigen risico en zaken die buiten de aansprakelijkheidsverzekering 
vallen. In 2020 is het eigen risico niet aangesproken en zijn er geen kosten geweest voor zaken die 
buiten de aansprakelijkheidsverzekering vielen.  
  
Voorziening pensioenen wethouders (nadeel € 80.000) 
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 bestand (mensen die in- en 
uitstromen) is vooral de extreme daling van de rekenrente van invloed. Daarnaast wordt ook van jaar 
gekeken naar de levensverwachting en de ramingen daar waar nodig op aangepast.  
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Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen m.b.t. onderhoud 
gebouwen van € 40.000. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 

Kosten van de overhead 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten     0 0 2 2 
Lasten     4.772 4.761 4.704 -57 

Kosten van de overhead -4.772 -4.761 -4.701 60 

Waarvan kosten van overhead 
toe te rekenen aan 
grondexploitaties 

0 0 0 0 

 203 203 203  
Waarvan dekking overhead door 
toerekening aan grondexploitaties 

0 0 0 0 

 -203 -203 -203  

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-4.772 -4.761 -4.701 60 

 

Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Jaar 2020 0 0 0 0 

Totaalbedrag van heffing voor de 
vennootschapsbelasting 

0 0 0 0 
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Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Portefeuillehouder 

Burgemeester Haverkamp 

Algemeen 

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de 
inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in 
verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels 
maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak 
werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner.  
  
We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. 
Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven 
ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam. 
  
Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van 
onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en 
paspoorten en de kadastrale informatie. 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Legesverordening Tubbergen 2021 
Verordening Basisregistratie Personen 2018  
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Dienstverlening & burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal: 
Opkomst verkiezingen: 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/650128/CVDR650128_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/614747/CVDR614747_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening & 
burgerzaken. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken.  
  
Denkrichtingen/ombuigingen 
Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken 
Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk 
etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet 
houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente 
mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de 
gemeente Tubbergen op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen 
en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. In het kader van de ombuigingen is besloten 
deze ruimte volledig te benutten.  
  
Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de 
kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog zijn gegaan. Door 
de verhoging van de leges zitten we nu op het maximale kostendekkende niveau. Deze ombuiging is 
hiermee gerealiseerd. 
  
Nieuw beleid 
Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Als gevolg van de coronacrisis is een groot aantal huwelijksvoltrekkingen uitgesteld. Naar verwachting 
zal een groot deel deze huwelijken plaatsvinden in 2021. Tevens zijn, als gevolg van de corona, 
aanvragen voor een nieuw reisdocument uitgesteld. Deze zullen, wanneer het vaccinatieprogramma 
nog voor de zomervakantie van 2021 wordt afgerond, alsnog worden aangevraagd. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken 

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren. 
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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 begr. 
na wijz. 

Baten 259 244 207 -37 
Lasten 606 606 564 42 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-346 -361 -356 5 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten 
en lasten 

-346 -361 -356 5 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Programma Veiligheid 

Portefeuillehouder 

Burgemeester Haverkamp 

Algemeen 

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een 
belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we 
de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat 
vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. 
  
Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen 
verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, 
Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners. 
  
We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) 
terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van 
uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van 
meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. 
Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar 
het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving 
te komen. 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Algemene plaatselijke verordening 2015  
Drank- en horecaverordening 2013 
Extern veiligheidsbeleid Tubbergen 2014 
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Tubbergen 2017 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/368833/CVDR368833_2.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/314912/CVDR314912_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/328599/CVDR328599_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/452611/CVDR452611_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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Aantal misdrijven per jaar. Aantal 2020: 314 

 
 
Aantal incidenten met verwarde personen. Aantal 2020: 55 

 
Toelichting: Het aantal incidenten is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn 
vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het 
fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze 
(of registratiediscipline) binnen deze eenheid. 

Verbonden partijen 

Onder het programma Veiligheid vallen de volgende verbonden partijen: 

 Veiligheidsregio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: VRT. 

 Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT. 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

Wat hebben we in  2020 gedaan? 

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving 
gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat 
de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op 
het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak van ondermijning is 
in 2020 het Damoclesbeleid vastgesteld. Het was de bedoeling om ook met de evaluatie van het Bibob 
beleid van start te gaan, waarbij tevens de mogelijkheden onderzocht worden voor het breder 
toepassen van de wet- en regelgeving uit de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties. Als 
gevolg van de inzet voor de uitvoering van de noodverordening is hieraan nog geen prioriteit gegeven. 

https://www.vrtwente.nl/
https://odtwente.nl/default.aspx
https://www.regiotwente.nl/
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Verder wordt deelgenomen aan het regionale project Witwassen. Hiervoor is in samenwerking met het 
RIEC een analyse uitgevoerd.  Een van de vervolgstappen op deze analyse is het organiseren van een 
zogenoemde expertmeeting. Deze meeting heeft als gevolg van de coronacrisis niet plaatsgevonden. 
  
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. 
Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit 
onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De uitvoering van deze wet vindt plaats 
binnen het sociaal domein.  
  
Denkrichtingen/ombuigingen 
Veiligheidsregio Twente 
De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de Veiligheidsregio Twente (VRT) is gebaseerd 
op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de 
volgende zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT, inhoudende 
dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 
en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren 
moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage 
opgenomen volgens de begroting van de VRT. 
  
Extensiveren toezicht en handhaving 
De inzet op het gebied van toezicht en handhaving is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. 
Daarbij is vooral gekeken naar de risico's van het extensiveren van de inzet. Voor de activiteit 
brandveiligheid en bouwen zijn gezien de risico's geen mogelijkheden om de inzet te verlagen. Op het 
terrein van openbare ruimte zijn er een aantal activiteiten waarbij we de inzet kunnen verminderen. Het 
gaat hierbij om verminderde inzet op het gebied van reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid. 
  
Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent dit dat de handhavers minder zichtbaar zijn. 
Daarnaast wordt er onder andere minder tot niet gehandhaafd op het gebied van parkeren en reclame. 
De beschikbare uren die overblijven worden volledig ingezet op andere onderdelen als bijvoorbeeld de 
kampeerfeesten. Dit betekent dat verzoeken van inwoners op het gebied van reclame en parkeren niet 
meer (direct) ingewilligd worden.  
  
Inmiddels blijkt dat deze extensivering toch wel leidt tot een toename van risico's en een verschraling 
van de dienstverlening. Vandaar dat het college voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel 
nieuw beleid/intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. 
Handhaving staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van € 70.000 bovenaan. Deze 
richtinggevende prioritering is nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021. 
Bij het vaststellen van de begroting 2021 in november 2020 is besloten de benodigde € 70.000 per jaar 
voor handhaving voor een periode van in ieder geval twee jaar te honoreren 
  
Nieuw beleid 
Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
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is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Handhaving 
Door de coronacrisis kwam er enorm veel druk bij de boa’s van het team toezicht en handhaving 
openbare ruimte (THOR) te liggen. Als verlengstuk van de Veiligheidsregio Twente waren zij 
hoofdzakelijk belast met het toezicht op de naleving van de Noodverordening COVID-19. Hierdoor 
bleven veel reguliere werkzaamheden liggen (her-prioritering) en moesten ook andere toezichthouders 
(team toezicht bouwen en RO) hand- en spandiensten verlenen. De eerste maanden leidde dit ook tot 
een overschot aan overuren. Pas eind juli lukte het weer om de reguliere werkzaamheden weer op te 
pakken en het toezicht op de naleving van de noodverordening daarvan ‘standaard’ onderdeel te laten 
uitmaken. Het inlopen van de achterstand zal nog enkele maanden in beslag gaan nemen. 
  
Veiligheid 
Ook voor de medewerkers van het team Veiligheid betekende de corona crisis dat hun inzet in 2020 
voor groot deel voortkwam uit de uitvoering van de Noodverordening COVID-19. Hierdoor zijn niet 
alleen een groot aantal reguliere werkzaamheden niet uitgevoerd, maar is tevens de inzet op een aantal 
projecten stil komen te liggen. 
 
Noodverordening 
In 2020 is een noodverordening opgesteld, waarin voor alle gemeenten in Twente uitvoering wordt 
gegeven aan de maatregelen van de Nederlandse regering tegen de verspreiding van het coronavirus. 
Het afgelopen jaar is grote inzet gepleegd op de werkzaamheden die voortvloeien uit de 
Noodverordening, inclusief de actualisatie ervan. 
  
Reguliere werkzaamheden zijn daardoor grotendeels geparkeerd. Ook het plan om na de 
zomervakantie een aantal reguliere werkzaamheden op te pakken, zijn als gevolg van de verspreiding 
van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen niet doorgegaan. Gedurende deze periode is uw 
raad meermaals geïnformeerd door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente over de ontwikkelingen 
rondom het virus. Per 1 december 2020 is de Wet Tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking 
getreden. De implementatie van deze nieuwe wet en de juridische gevolgen ervan hebben eveneens 
beslag gelegd op de gemeentelijke inzet vanuit team Veiligheid. Deze nieuwe wet vervangt de 
noodverordening COVID-19. 
  
Kampeerfeesten 
Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in 
onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen in 2019 samen met jongeren, ouders en 
grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze 
spelregels zijn ook in 2020 gehanteerd, waarbij de geldende corona voorschriften zijn toegevoegd aan 
de spelregels. 
  
Carbidschieten 
Het carbidschieten kent een jarenlange traditie. Ook de afgelopen jaarwisseling heeft – onder 
gewijzigde regelgeving en met inachtneming van de geldende corona voorschriften– het carbidschieten 
doorgang kunnen vinden. Daartoe is de APV tijdelijk aangepast. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 44,0 26,0 nnb 

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,2 0,0 nnb 

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 1,6 nnb 

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 0,7 nnb 

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 
inwoners) 

1,4 1,6 nnb 

  
Bron:  https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek 
geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke 
cijfers is ook te vinden op deze website. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten     26 16 9 -7 
Lasten     2.855 3.010 2.984 26 

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten 

-2.829 -2.994 -2.975 19 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat 
van baten en lasten 

-2.829 -2.994 -2.975 19 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid
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Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

Portefeuillehouder 

Wethouder Volmerink 

Algemeen 

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

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Beleidsnotitie "bouwen en parkeren 2018" 
Kapverordening 2015 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2024 
Verordening rioolheffing 2020 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 

Verbonden partijen 

Onder het programma Openbare ruimte & mobiliteit vallen de volgende verbonden partijen: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

 Soweco: Informatie is te vinden via de volgende link: Soweco. 
  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR610698/CVDR610698_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Tubbergen/365415/365415_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/615937/CVDR615937_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/632852/CVDR632852_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
https://www.regiotwente.nl/
https://www.soweco.nl/
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Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Leefbaarheid in de kernen 
Binnen het proces MijnDorp2030 kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de 
toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over 
onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort 
bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook 
de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de 
manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien. 
  
Uitgifte nestkastjes 
In 2019 bleek de uitgifte van nestkastjes ter bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups een 
groot succes. Daarom zijn begin 2020 opnieuw gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoners met een 
eikenboom in hun omgeving.  
  
Project riolering Julianastraat e.o.  
Zoals bekend staat het project staat al geruime tijd op “hold” vanwege discussie met de opdrachtnemer 
over de kosten van dit project. In september 2020 is het Mediation traject afgerond. Vervolgens is in 
november 2020 is er voorzichtig gesproken over een vervolg van de uitvoering van de rest van het 
project. Na de kerst 2020 is het voorbereidingsproces door de aannemer onder leiding van een extern 
adviseur opgestart. Volgens planning wordt 19 april 2021 de realisatie van het project hervat en die 
wordt in december 2021 afgerond. Financieel gezien ziet het er nog altijd naar uit dat het project 
gerealiseerd wordt binnen het beschikbare krediet. 
  
Rioolvervanging Zenderseweg Albergen 
De werkzaamheden m.b.t. de rioolvervanging zijn uitgevoerd en afgerekend binnen budget. Aanvullend 
worden er in samenspraak met de dorpsraad nog werkzaamheden uitgevoerd op het plein aan de 
Zenderseweg. 
  
Rioolvervanging Manderseweg- Denekamperweg Vasse 
De voorbereiding van het project is in het vierde kwartaal van 2020 opgestart met het uitvoeren van 
(bodem)onderzoeken. Binnen het project wordt een deel van de bestaande riolering in de 
Manderseweg vervangen en wordt gelijktijdig een regenwaterriool aangelegd. De riolering in de 
Denekamperweg wordt eveneens vervangen en om de wateroverlast in Manderseweg te verminderen 
wordt er ook een regenwaterriool aangelegd in de Denekamperweg. De voorbereiding wordt in het 
tweede kwartaal 2021 afgerond en daarbij worden bewoners en dorpsraad betrokken. Uitvoering gaat 
plaatsvinden vanaf derde kwartaal 2021. 
  
Klimaatadaptatie 
In het programma van het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is er met het Twents 
waternet in 2019 een klimaatatlas opgesteld. Op basis daarvan zijn in 2020 de risicodialogen gevoerd 
en zijn de tussenresultaten van de risico’s gepresenteerd. De risicoanalyses zijn verwerkt in het 
Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2021-2025 die in 2021 aan de raad is aangeboden. 
  
Herinrichting Entree Fleringen (HEF) 
Op basis van het in samenspraak met de bewoners opgestelde ontwerp is de herinrichting van de 
entree van Fleringen van augustus tot en met december 2020 uitgevoerd. De kosten zijn binnen de 
raming gebleven. Momenteel ligt het verzoek tot vaststelling van de subsidie en uitbetaling van het 
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restant subsidiebedrag bij de provincie. Na provinciale besluitvorming omtrent de subsidie kan het 
project financieel worden afgesloten. 
  
Speelvoorziening 
In Tubbergen zijn nabij het sportcomplex duurzame speelvoorzieningen geplaatst in de openbare 
ruimte om het bewegen van jong en oud te bevorderen. Het idee komt voort uit Tubbergen Bruist 
(ambities – kernagenda Tubbergen) en is mogelijk gemaakt met een provinciale subsidie van € 25.000 
vanuit de regeling Bewegen in de Openbare Ruimte 2.0.  Eind 2020 is het project afgerond. 
  
Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse 
pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjaren onderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het 
Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar is in 2020 het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
(KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde 
keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten 
is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, 
waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. In het kader van nieuw beleid/ 
intensivering van beleid is incidenteel een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Om de raad de 
gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen is hiervoor een nieuwe 
bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit” in 
het leven geroepen. 
  
Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs 
Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten 
hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud 
conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand 
hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee 
om te gaan is het onderhoudsbudget wegen met € 100.000 structureel verlaagd.  De veiligheid van de 
weggebruiker mag daarbij niet in gevaar komen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt 
gekeken worden naar de nieuwe behoefte. 
  
Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van de reserve 
De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het 
MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de 
reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten 
volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van 
€ 100.000 te onttrekken aan de reserve wegen. 
  
Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders 
Deze werkzaamheden worden sinds 2020 door vrijwilligers en Stichting VluchtelingenWerk uitgevoerd.  
  
Onderhoud zandwegen uitbesteden 
Tot en met 2020 is het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. 
De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 
2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor 
€ 50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van € 20.000, ingaande in 
2021. 
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Herijken bermmaaisel afvoeren 
In het uitvoeringsplan ‘’onderhoud en vervangingen speel- en groenvoorzieningen’’ is een kleine 
aanpassing in het bermbeheer en een grotere in het sloot- en wadibeheer doorgevoerd. Deze 
maatregelen hebben de beoogde ombuigingsmaatregelen van de begroting tenietgedaan. Daardoor is 
de beoogde ombuiging van € 40.000 niet behaald.  

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
De werkzaamheden voor het onderhoud door Soweco en de eigen dienst zijn in eerste instantie tot 
een minimum beperkt. Gedurende de coronacrisis werd het mogelijk langzaam de inzet weer op te 
voeren. Hierdoor heeft het onderhoud op onderdelen vertraging opgelopen. Dit heeft uiteindelijk niet 
tot achterstanden geleid. 

Aangenomen moties en amendementen 

Moties 
Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis regenton) 
In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de motie Initiatief ontkoppelen hemelwater (gratis 
regenton) aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 De (financiële) mogelijkheden te onderzoeken om in de gemeente Tubbergen een gratis 
regenton aan inwoners te verstrekken, dan wel andere initiatieven te introduceren; 

 De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en de eventuele voorwaarden, de 
startdatum en de duur van het initiatief. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 

Beleidsindicatoren 

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 2.295 2.339 2.358 20 
Lasten 5.580 5.574 5.646 -71 

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten 

-3.285 -3.236 -3.288 -52 

Onttrekkingen aan reserves 100 180 179 -1 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat 
van baten en lasten 

-3.185 -3.056 -3.109 -53 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2020/11
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Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Kunstwerken infra (voordeel € 29.000) 
Dit voordeel is ontstaan op het onderhoud van bruggen en viaducten. Daadwerkelijke vervanging is 
getemporiseerd in afwachting van nieuwe rekenregels voor draagkrachtberekeningen. Oorspronkelijk 
werden dezelfde eisen gesteld voor kunstwerken van Rijkswaterstaat als gemeentelijke kunstwerken, 
terwijl de verkeersintensiteit en belasting anders is. De eisen waren zo streng, dat vooral veel kleinere 
bruggen en viaducten moesten worden afgekeurd. De definitieve Nen-normen zijn inmiddels 
gepubliceerd. De resultaten van de inspecties zijn inmiddels gedateerd; we zijn nu gestart met een 
actualisatie van inspectie op basis van NEN-systematiek. Met de resultaten van de inspecties kan 
worden bezien in hoeverre de gemeentelijke kunstwerken nog voldoen en welke maatregelen 
noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de op basis van de nieuwe inspectieresultaten de komende 
jaren onderhoud noodzakelijk zal zijn. 
  
Gladheidsbestrijding (voordeel € 25.000) 
De meevaller is te verklaren door een beduidend lager aantal van zestien strooibeurten tegen een lang 
jarig gemiddelde van 30 uitrukken. 
  
Openbare verlichting (nadeel € 85.000) 
Elektriciteitskosten (nadeel € 75.000) 
In de begroting is jaarlijks een bedrag opgenomen voor elektriciteitskosten. Het bedrag is sinds 2013 
op een gelijk niveau gebleven. Er heeft over deze periode geen indexatie plaatsgevonden en ook is er 
tussentijds niet bij geraamd. De afgelopen jaren zijn de verbruikstarieven gestegen. Daarnaast is de 
energiebelasting en de opslag duurzame energie sterk verhoogd waardoor de ramingen in de begroting 
niet meer actueel zijn. 
 
Het energieverbruik van de openbare verlichting was tot 1 januari 2019 een groot verbruikaansluiting. 
Daarna is het omgezet naar een klein verbruikaansluiting. Door deze wijziging heeft de 
netwerkbeheerder alle meters vervangen door slimme meters.  De eindafrekening van 2018 heeft 
echter pas in 2020 plaatsgevonden (ruim € 50.000).  
  
Onderhoud (nadeel € 10.000) 
Het betreft hier een hogere vervangingsinvestering in Fleringen die als onderdeel van de cofinanciering 
voor de provinciale subsidie HEF is uitgevoerd.  In de hele kern Fleringen is de openbare verlichting 
vervangen door led. 
  
Bermen en sloten (nadeel € 38.000) 
Herijken bermmaaisel afvoeren. In de perspectiefnota is een ombuiging op genomen voor het wijzigen 
van het maaibeleid. Door omstandigheden is het maaibeleid pas eind 2020 vastgesteld, hierdoor is in 
2020 het maaien nog op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. De geraamde besparing van € 40.000 is in 
2020 hierdoor niet gerealiseerd. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
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Programma Economie 

Portefeuillehouder 

Wethouder  Bekhuis 

Algemeen 

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

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Detailhandelsstructuurvisie 2015 
Ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen Tubbergen 2010 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Aantal verkooppunten: 301  
 
Leegstand winkelvloeroppervlak (2020): 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR400783/CVDR400783_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/172765/CVDR172765_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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Verbonden partijen 

Onder het programma Economie valt de volgende verbonden partij: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Wet en regelgeving 
Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma. 
  
Besluitvorming 
Er is geen besluitvorming geweest die heeft geleid tot wijzigingen in de reguliere werkzaamheden. Voor 
de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie wordt verwezen naar de inleiding van het 
programma en de ambities.  
  
Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid vanuit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Vanuit dit programma is extra inzet gepleegd via de bedrijfsconsulenten om zo goed mogelijk in 
gesprek te blijven met de verschillende ondernemers en hen daar waar mogelijk te ondersteunen. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

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

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

 De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad; 

 De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren. 
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019 
  
Gemeentelijke exploitatie windmolens 
In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is de motie Gemeentelijke exploitatie windmolens unaniem 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: Bij de uitvoering van de 
Uitvoeringsagenda Energietransitie "Samen op weg naar een Energiek Tubbergen" te onderzoeken of 
de gemeente zelf windmolens kan realiseren en exploiteren, zodat de opbrengsten ten goede komen 
aan de gemeenschap van de gemeente Tubbergen. 

https://www.regiotwente.nl/
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2019
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Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
  
RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas) 
In de raadsvergadering van 15 december 2020 is de motie RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas) 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 Biogas als bron van hernieuwbare energie meer aan te jagen en initiatieven met elkaar te 
verbinden; 

 Te onderzoeken:  
o Wat het totaal potentieel binnen NOT is van biogas als hernieuwbare energie in de 

Warmtevisie; 
o Hoe beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch, efficiënt en 

betaalbaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden binnen NOT; 
o Welke innovatieve beschikbare warmtebronnen (bijvoorbeeld opslag) nog meer 

geschikt zijn in NOT en deze mee te nemen bij het opstellen van de Warmtevisie; 

 De resultaten van dit onderzoek met de raad te delen. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Functiemenging (percentage) 52,2 52,5 nnb 

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 163,3 165,0 nnb 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek 
geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke 
cijfers is ook te vinden op deze website. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil realisatie 
versus begr. na 

wijz. 

Baten 460 452 449 -3 
Lasten 517 579 566 13 

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten 

-58 -127 -117 9 

Onttrekkingen aan reserves 0 58 61 3 
Toevoegingen aan reserves 9 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-66 -69 -56 12 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2020
https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2
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Programma Onderwijs 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning 

Algemeen 

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke 
omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen 
in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit 
vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor 
voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. 
  
Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en 
kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in 
onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van 
voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het 
basisonderwijs en de GGD/JGZ (jeugdgezondheidszorg). We hechten veel belang aan een goede 
verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt 
en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. 
  
Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht 
spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder 
het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC 
en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te 
zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten. 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 
Verordening leerlingenvervoer 2018 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Oppervlakte schoolgebouwen: 12.800 m² 

 Gemiddelde score Centrale eindtoets: 536,2 (t.o.v. 532,4 Nederland) 

 Kinderdagverblijven, aantal locaties: 16 
  
 
 
 
 
 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR478286/CVDR478286_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/478268/478268_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018: 

 

Verbonden partijen 

Onder het programma Onderwijs valt de volgende verbonden partij: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Naar aanleiding van nieuwe landelijke wet- en regelgeving hebben wij, in overleg met de 
kinderdagverblijven, vormgegeven aan de invulling en uitwerking van de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) voor de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij willen dat in onze 
gemeente alle kinderen gebruik kunnen maken van VVE, zodat leerachterstanden voorkomen 
worden. In juli 2020 hebben wij op grond van de gewijzigde wet- en regelgeving nieuwe beleidsregels 
voor de VVE-subsidieverlening vastgesteld. 
  
Denkrichtingen/ ombuigingen: Er zijn geen denkrichtingen van toepassing op dit programma. 
  
Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Gevolgen onderwijs en arbeid jonge mensen 
Er worden geen open dagen georganiseerd door het onderwijs. De voornaamste reden waarom 
jongeren en jongvolwassenen in het onderwijs uitvallen en stoppen met de studie, is dat zij een 
verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Doordat zij zich nu onvoldoende kunnen oriënteren op de 
passende studie, neemt de kans op verkeerde keuzes en uitval toe. Daarnaast kunnen jongeren en 

https://www.regiotwente.nl/
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jongvolwassenen juist door corona andere studiekeuzes maken omdat ze in de logistiek bijvoorbeeld 
betere baankansen hebben. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal kunnen toenemen. 
  
Veel jongvolwassenen (t/m 25 jaar) hebben tijdelijke banen in de sectoren horeca, evenementen, 
schoonmaak en detailhandel. Dit zijn juist de branches die het hardst getroffen worden door corona. 
De werkeloosheid onder jongeren is het snelst stijgend. In april werden er 74.000 nieuwe 
werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. Dit is de hoogste stijging sinds 2003 en is nog nooit eerder 
voorgekomen in Nederland. 
  
In Tubbergen hebben we een aantal jonge mensen zonder startkwalificatie en met een inkomen tot 
€ 400. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en daardoor 
studierichtingen zullen veranderen. Zo ontstaat er in de ene branche grote tekorten zoals logistiek en 
zorg, en in de andere branche grote overschotten zoals beschreven. Dit kan vragen om meer 
ondersteuning en toeleiding om tot de juiste keuze te komen voor onderwijs en arbeid. Dit betekent 
een toename van caseload en mogelijk opschalen van inzet door consulenten en coaches. 
  
Gevolgen onderwijs 
In 2020 heeft de kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs twee 
periodes meegemaakt waarin de kinderopvang en de scholen gesloten waren. Kinderopvang en 
scholen waren in die periodes alleen geopend voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale 
beroepen en voor kwetsbare kinderen. Tussen gemeente en kinderopvang/onderwijs is gezamenlijk 
naar oplossingen gezocht om de periodes voor de kwetsbare kinderen draaglijker te maken. In veel 
gevallen was dat door gebruik te maken van noodopvang, waardoor de thuissituatie ontlast werd. 
 
De periodes thuisonderwijs kunnen voor leerlingen leiden tot (onderwijs)achterstanden. Het is mogelijk 
dat een groter beroep wordt gedaan op leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk, jeugdwerk en 
jeugdhulp om kinderen en jongeren extra ondersteuning te bieden. Dit zal vragen om extra/andere 
inzet van de verschillende organisaties. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0  0,0 nnb 

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 19,0 36,0 nnb 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers 
aan het VO en MBO onderwijs) 

0,4 0,6 nnb 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek 
geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke 
cijfers is ook te vinden op deze website. 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2
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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 begr. 
na wijz. 

Baten 69 70 68 -1 
Lasten 1.869 1.786 1.758 27 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-1.800 -1.716 -1.690 26 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-1.800 -1.716 -1.690 26 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 44.000) 
Het voordeel op onderwijsachterstandenbeleid heeft meerdere oorzaken: 

 Een voordeel van € 22.000 in verband met de ontvangen rijksmiddelen voor de noodopvang 
van kinderen in coronatijd. De kosten voor de noodopvang van kinderen ten tijde van de 
coronacrisis zijn € 11.000 geweest. Het bedrag dat is ontvangen van het Rijk is € 33.000. Het 
nog niet bestede budget 2020 kan vervallen. 

 Een voordeel van € 22.000 heeft betrekking op de reguliere uitgaven met betrekking tot VVE. 
Dit wordt veroorzaakt doordat minder kinderen een VVE-indicatie hebben ontvangen en 
doordat door consequenties van corona, de hiermee verband houdende noodgedwongen 
sluiting van de kinderdagverblijven en het feit dat meer ouders thuis waren, er minder gebruik 
is gemaakt van het aanbod van kinderdagverblijven. 

  
Leerlingenvervoer (nadeel € 34.000) 
Het leerlingenvervoer bestaat uit verschillende onderdelen: 

 Aangepast vervoer: zowel schoolvervoer (groep) als individueel vervoer per besloten 
(school)bus, taxi(bus) (inclusief compensatie vervoer corona periode); 

 Eigen vervoer: per motorvoertuig, bromfiets, e-bike of fiets; 

 Openbaar vervoer. 
  
Afhankelijk van het inkomen van de ouders, wordt een eigen bijdrage gevraagd in het 
leerlingenvervoer. Voor het jaar 2020 zijn per saldo de uitgaven geraamd op € 736.000, de werkelijke 
kosten zijn € 771.000.  
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De begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

Leerlingenvervoer (bedragen x €1.000) Begroot Werkelijk Verschil 

Groepsvervoer 589 617 -28 

Individueel vervoer 140 141 -1 

OV/Fiets/Eigen vervoer 13 14 -1 

Eigen bijdrage ouders -6 -5 -1 

Totaal 736 771 -34 

  
Vanaf het nieuwe schooljaar is een forse stijging gesignaleerd van het groepsvervoer, dit zorgt voor 
een overschrijding van ca. € 28.000. Deze ontwikkeling wordt niet gezien in het individuele vervoer. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Programma Sport & accommodaties 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning 

Algemeen 

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. 
We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen 
motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen 
om te participeren in de samenleving. 
  
De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top 
wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse Sportgala, worden 
onze sporters uitbundig in het zonnetje gezet.  
  
In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan 
de doelen binnen het programma Sport en accommodaties. 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Algemene subsidieverordening Tubbergen 2018 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Sport & accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Oppervlakte sportaccommodaties: 5.770 m² 

Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport & 
accommodaties. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. 
  
Denkrichtingen/ ombuigingen: Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma. 
  
Nieuw beleid: Er is geen sprake van nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit 
programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/466638/CVDR466638_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Sport 
Verenigingen, maar ook exploitanten van binnen- en buitensportaccommodaties, hebben de voorbije 
periode geen inkomsten kunnen genereren. Weliswaar is de oproep gedaan om de contributies zoveel 
mogelijk te blijven innen, maar inkomsten uit bijvoorbeeld kantine of zaalhuur is volledig opgedroogd. 
Dit betekent dat de exploitatie van de vereniging of de accommodatie onder druk kan komen te staan. 
Er zijn verschillende steunmaatregelen afgekondigd (vanuit Rijksoverheid, NOC*NSF of 
geldverstrekkers), maar het is niet uitgesloten dat er ook een (financieel) beroep wordt gedaan op de 
gemeente. Minder in beeld wellicht zijn de consequenties voor de commerciële sportaanbieders, denk 
aan sportscholen. Zij bedienen ook een groot deel van de bevolking en geven aan dat de 
bedrijfsvoering door de maatregelen zwaar onder druk staat. 
  
Bovenal heeft de sport een sociaal verbindend element. Inwoners ontmoeten elkaar en beoefenen de 
sport die bij hen past. Dit sociaal verbindend element is weggevallen en zal voorlopig door de 
beperkingen die zijn opgelegd niet snel terugkeren. Wat voor gevolgen dit heeft, is voor dit moment 
niet bekend. Een positieve noot is dat verenigingen elkaar door de verruiming van de 
sportmogelijkheden opzoeken om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Ook staan verenigingen 
open om samen te werken met partners om de verruiming in sport voor zoveel mogelijk inwoners 
mogelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld buitensportaccommodaties opengesteld voor andere 
sporten. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

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

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

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

Stand van zaken: Punt 3 (invulling Verdegaalhal) van de motie is nog in behandeling. Op dit moment 
zijn we bezig om te komen tot een voorstel waarin, samen met stakeholders uit de gemeente, de 
vrijkomende locatie zo optimaal mogelijk wordt her bestemd. Als gevolg van corona hebben er nog 
geen fysieke bijeenkomsten met de stakeholders plaatsgevonden datgene voor iedereen wel wenselijk 
is. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016 

 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2016
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Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Niet sporters (percentage) Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden 
periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met 
landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. 

Overzicht baten en lasten 

 

(Bedragen x € 
1.000) 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 114 150 176 26 
Lasten 1.350 1.401 1.451 -51 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-1.236 -1.251 -1.275 -24 

Onttrekkingen aan 
reserves 

29 44 79 35 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten 
en lasten 

-1.207 -1.206 -1.196 11 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een hogere onttrekking voor 
onderhoud van gebouwen van € 35.000.  
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie
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Programma Cultuur & recreatie 

Portefeuillehouder 

Wethouder Bekhuis 

Algemeen 

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en 
glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulisselandschap tot 
eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te 
zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze 
stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de 
gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met Twente Marketing.  Tubbergen is ook wat cultuur 
betreft een veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken en een groot aantal landelijk 
bekende archeologische vindplaatsen. Er is een groot saamhorigheidsgevoel dat zich uit in een 
uitgebreid verenigingsleven. 
  
Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente 
gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen 
naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. 
  
Op www.beleeftubbergen.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze 
gemeente! 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018 
Monumentenverordening 2004 
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Cultuur & recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Aantal historische molens: 7 

 Aantal monumenten per 1000 inwoners: 1,2 

 Aantal archeologische vindplaatsen: 6 

 Aantal bibliotheekfilialen: 3 (waarvan 2 dorpsbibliotheken in stand gehouden door bewoners) 

 Aantal leerlingen muziekonderwijs inclusief HaFabra: 217 

Verbonden partijen 

Onder het programma Cultuur & recreatie valt de volgende verbonden partij: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Denkrichtingen/ombuigingen: Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma 
Cultuur & recreatie. 

http://www.beleeftubbergen.nl/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/613121/CVDR613121_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/28472/CVDR28472_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
https://www.regiotwente.nl/
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Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 
 
Kerkenvisie 
De gemeente Tubbergen heeft bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een decentralisatie-uitkering 
van € 25.000 aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie. Het proces rondom de 
totstandkoming van een kerkenvisie willen wij laten plaatsvinden door middel van inwonerparticipatie. 
De gesprekken met de diverse stakeholders hierover zijn nog niet afgerond. Wij verwachten begin 2021 
het proces te starten en een subsidieregeling vast te stellen met spelregels. 

Gevolgen corona 

Cultuur 
Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Vanuit de cultuurregio (samenwerking regionaal cultuurprofiel veertien Twentse gemeenten) wordt er 
geïnventariseerd wat de crisis voor gevolgen heeft voor het culturele veld.  

Aangenomen moties en amendementen 

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

Beleidsindicatoren 

Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 7 78 64 -14 
Lasten 735 840 812 28 

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten 

-728 -762 -748 14 

Onttrekkingen aan reserves 5 40 7 -33 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van 
baten en lasten 

-723 -722 -741 -19 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
 
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking m.b.t. het 
budget kerkenvisie voor € 25.000. Zie voorstel budgetoverheveling. 
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Programma Sociaal domein 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning 

Algemeen 

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

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale 
domein 2014 
Beleidsplan "Omzien naar elkaar" 2017 
Verordening bevordering participatie minima 2017 
Uitvoeringsbesluit re-integratieverordening Participatiewet 2017 
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 
Nota minimabeleid 2016 
Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 
Beleidsregels Jeugdhulp 2020 x 
Verordening stimuleringsfonds sociaal domein 2018 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Percentage volledig gevaccineerde inwoners 95,7%  

 Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 120  

 Werkloosheidspercentage: 2,2%  
  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR321831/CVDR321831_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR321831/CVDR321831_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/340583/CVDR340583_3.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR457072/CVDR457072_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/482532/CVDR482532_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/478221/CVDR478221_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/636563/CVDR636563_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR436129/CVDR436129_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR619483/CVDR619483_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/636565/CVDR636565_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR613900/CVDR613900_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
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Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. Nederland: 

 

Verbonden partijen 

Onder het programma Sociaal domein vallen de volgende verbonden partijen: 

 Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning (waaronder OZJT). Meer informatie over de GGD Twente en 
het OZJT/Samen 14 is te vinden via de volgende links:  OZJT/Samen14 , GGD Twente. 

 Soweco: Informatie is te vinden via de volgende link:  Soweco. 

 Crematoria Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Crematoria Twente. 

 Stadsbank Oost Nederland: Informatie is te vinden via de volgende link:  SON 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

CAK (Centraal Administratie Kantoor) 
Als gevolg van vertraging in de implementatie van het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling 
tussen gemeenten en het CAK, is voor de maanden januari t/m september 2020 geen eigen bijdrage 
geïnd voor inwoners uit de gemeente Tubbergen. Cliënten hebben de eerste facturen in het vierde 
kwartaal pas ontvangen en zullen in 2021 nog steeds facturen ontvangen en moeten betalen over 
2020. De gemeente heeft hier geen invloed op. 
 
Overgang ggz-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) 
Inwoners die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen 
vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Wel moeten zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gestart met het afgeven van indicaties. Cliënten die nu nog 
onder de Wmo vallen kunnen met ingang van 2021 onder de Wlz vallen. Het aantal cliënten dat dit 
betreft is minder dan vijf.  
 
Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022 
Het bepalen van het woonplaatsbeginsel van een jeugdige is in de huidige vorm altijd ingewikkeld en 
tijdrovend geweest, omdat hierin wordt uitgegaan van het woonadres van de gezagsdrager. Het nieuwe 

https://www.samen14.nl/default.aspx
https://www.ggdtwente.nl/
https://www.soweco.nl/
https://www.crematoriatwente.nl/nl/
https://stadsbankoostnederland.nl/
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uitgangspunt is dat bij ambulante zorg, de gemeente waarin de jeugdige zelf staat ingeschreven 
verantwoordelijk is voor de zorg. Bij zorg met verblijf geldt dat de gemeente waarin de jeugdige direct 
voorafgaand aan het verblijfstraject stond ingeschreven, verantwoordelijk is. 
 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms voor zorgt dat 
jongeren lang op zorg moeten wachten of dat gemeenten achteraf financieel worden ‘verrast’. Het zal 
voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel 
verantwoordelijk is voor de jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zou in eerste instantie op 1 
januari 2021 worden ingevoerd. Echter, op 20 mei 2020 is besloten dat het nieuwe woonplaatsbeginsel 
pas op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. 
  
Armoedebeleid 
Er heeft door Bureau KWIZ in 2019 over de periode van 2015-2018 een evaluatie van het 
armoedebeleid plaatsgevonden. De basis hiervoor was het rapport dat in 2015 is uitgebracht door 
Bureau KWIZ. Dit rapport heeft als 0-meting gediend voor de evaluatie. Het doel van het onderzoek 
over hierboven genoemde periode was in beeld te krijgen wat het effect is van het gewijzigd 
armoedebeleid. Op basis van dit onderzoek zijn aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Door het 
college is een besluit genomen om op basis van het onderzoek een project te starten om te komen tot 
actualisering van het armoedebeleid. De focus ligt daarin niet alleen op de regelingen maar ook op het 
voorkomen van armoede.   
  
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
De invoering van de verbeterde meldcode heeft geleid tot 30% meer meldingen van vermoedens van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent niet automatisch dat er ook meer geweld 
voorkomt, maar zou ook kunnen betekenen dat er sneller en beter gemeld wordt door familie, netwerk 
en professionals. Veilig Thuis Twente (VTT) was niet ingericht op deze forse toename en er ontstond 
een wachtlijst. Om dit op te lossen is er ingezet op de personeelsformatie en een onderzoek gestart. 
Dit heeft geresulteerd in het aanpassen van interne werkprocessen bij VTT en een verbetering in de 
samenwerking met andere samenwerkingspartners op het gebied van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Hierbij valt te denken aan partners zoals de consulenten van de gemeente, politie 
en het Zorg- en Veiligheidshuis. In nauwe samenwerking tussen VTT en gemeente zijn er afspraken 
gemaakt over taak- en rolverdeling. Dit is vastgelegd in de zogenoemde producten en diensten 
catalogus. Hierdoor weet iedereen die een rol heeft in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling beter wat zij wanneer moeten doen. Verder is de extra personeelsformatie 
structureel geworden. 
 
Sinds december 2020 is er geen sprake meer van een wachtlijst en kan VTT weer binnen de wettelijke 
termijn (en vaak sneller) nieuwe meldingen en verzoeken om advies oppakken. Dit heeft voor onze 
gemeente geleidt tot een efficiënte samenwerking tussen de consulenten van de gemeente en VTT. 
Hierdoor kunnen onze inwoners die te maken krijgen met deze vormen van geweld, sneller en beter 
worden geholpen. 
  
Van ambitie naar basis 
Stimuleringsfonds sociaal domein 
Begin 2020 bedraagt de stand van het stimuleringsfonds sociaal domein € 221.000. Begin 2020 heeft 
een terugbetaling van een subsidie-uitkering uit 2017 plaatsgevonden. In 2020 is ca. € 10.000 
toegekend, hiermee zijn de volgende initiatieven ondersteund: 
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 VAST: Bijdrage voor het opstarten van bewegingsactiviteiten voor mensen met een beperking 
bij De Vlaskoel. 

 Obstacle parcours Albergen: De realisatie van een obstacle parcours bij de ijsbaan in Albergen. 

 Mooi leven huis Tubbergen: Bijdrage voor het organiseren van bijeenkomsten om te 
onderzoeken of het realiseren van een Mooi leven huis in de gemeente Tubbergen mogelijk 
is. 

 Fun Klup: Bijdrage voor het tweewekelijks organiseren van activiteiten voor jongeren met (licht) 
verstandelijke handicap in de gemeente Tubbergen. 

  
Integrale aanpak ggz tussen wet- en regelgeving 
De Wet Verplichte ggz (Wvggz) is een bevoegdheid van de Burgemeester. Voor 2020 viel deze 
bevoegdheid onder de wet BOPZ. Daarmee konden mensen gedwongen worden opgenomen in geval 
van ernstig en acute verwardheid. Deze wet BOPZ is veranderd en ten dele ondergebracht in de Wvggz 
voor acute, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Men krijg dan een crisismaatregel opgelegd. 
Voor verwardheid door o.a. dementie is er de wet Zorg en Dwang, die verloopt echter niet via de 
bevoegdheid van de burgemeester. 
  
De invoering van de Wvggz is regionaal gecoördineerd en lokaal succesvol ingevoerd. Onderdeel van 
de nieuwe wet is het uitvoeren van hoor plicht. De hoor plicht houdt in dat een betrokken cliënt voor 
wie een mogelijke crisismaatregel (gedwongen opname ggz) wordt opgelegd, het recht heeft gehoord 
te worden door de burgemeester over de bejegening en afhandeling. Er bestond de mogelijkheid voor 
de burgemeester om deze rol elders te beleggen (dus niet door de burgemeester zelf). Inmiddels 
hebben alle Twentse burgemeesters daarvoor gekozen. Het ‘horen’ wordt uitgevoerd door het 
regionale meldpunt verward gedrag dat door de 14 gemeenten gezamenlijk is ingesteld en bij de GGD 
Twente is ondergebracht. 
  
Voor Tubbergen is tot op heden geen gebruik gemaakt van het ‘horen’. 
  
Denkrichtingen/ombuigingen 
Uitvoeringsplan sociaal domein 
De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene 
meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van € 94.000 in 2019 naar een 
structureel bedrag van € 545.000 in 2022. Het behalen van deze opbrengsten is een stevige opgave 
vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie 
buiten beschouwing hebben gelaten.  
  
Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
Taakstelling inburgering statushouders 
De coronacrisis had als gevolg dat er een achterstand werd opgelopen in het huisvesten van 
gekoppelde statushouders. Dit is echter in de tweede helft van het jaar ingehaald. Ook zijn de 
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inburgeringscursussen zoveel mogelijk digitaal weer gestart.  De taakstelling is daarmee gehaald voor 
2020 en dit is bevestigd door de provinciaal toezichthouder. 
  
Participatiewet 
De bijstandsaanvragen nemen toe en zullen ook verder gaan toenemen als gevolg van een noodpakket 
waarin personeel eenvoudiger ontslagen mag/kan worden en door het wegvallen van functies in 
bepaalde sectoren zoals horeca, evenementen, theaters etc.. Het zal ook meer problematisch worden 
om deze mensen aan de slag te krijgen. Doordat er meer inwoners op bijstandsniveau komen te zitten, 
is de verwachting dat ook door meer inwoners mogelijk een beroep zal worden gedaan op 
schuldhulpverlening en het minimabeleid. 
  
Tozo-regelingen 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ondersteuning kan worden 
aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor 
bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te 
worden, tenzij ondernemers weer inkomsten hebben boven het sociaal minimum. De gemeente 
Tubbergen heeft een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de Tozo-
regelingen. De uitvoering is belegd bij het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ). 
  
Eenzaamheid 
Inwoners, zowel ouderen als cliënten, hebben minder sociale contacten dan normaal en hierdoor dreigt 
eenzaamheid.  Allerlei activiteiten voor senioren zijn geannuleerd als gevolg van de maatregelen. 
Cliënten hebben voor een periode geen (of veel minder) gebruik kunnen of willen maken van hun 
ondersteuning. Denk hierbij aan dagbesteding, individuele ondersteuning, de inzet van de 
huishoudelijke ondersteuning, alleengebruik kunnen maken van collectief vervoer voor noodzakelijke 
ritten. Dit kan zowel een korte- als langetermijneffect hebben op het onderhouden van de sociale 
contacten. Als er sprake is van minder sociale contacten, kan dit leiden tot een sociaal isolement waarin 
eenzaamheid naar de voorgrond treedt.  
  
Mantelzorgers 
Een van de maatregelen van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus is het beperken van 
bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen. Een begrijpelijk advies, maar juist nú zijn mantelzorgers 
voor ouderen en kwetsbaren extra belangrijk. Het beperken van bezoek is voor mantelzorgers dan ook 
niet realistisch. Op hun schouders rust in deze tijd een zwaardere taak. Er bestaat een mogelijkheid 
dat mantelzorgers het niet langer volhouden en uitvallen. Dit kan betekenen dat extra ondersteuning 
vanuit Wij in de Buurt ingezet moet worden of dat de ondersteuning die normaal gesproken door 
mantelzorgers wordt geboden, nu door een professional moet worden uitgevoerd. Dit heeft als mogelijk 
gevolg, extra meldingen voor een indicatie op grond van de Wmo. 
  
Zorgcontinuïteit 
Aanbieders van Jeugdhulp en Wmo kunnen (een deel van) de reguliere ondersteuning niet leveren, 
waardoor de zorgcontinuïteit in gevaar kan komen. Voor de meest kwetsbare inwoners kan dit op korte 
termijn problemen opleveren, de structuur is weg, behandeling wordt niet doorgezet of de begeleiding 
wordt niet geboden. Dit kan tot gevolg hebben dan mantelzorgers of andere naasten overbelast raken. 
Op de lange termijn kan dit betekenen dat er meer inzet van zorgaanbieders vereist is, om de 
opgelopen ‘schade’ te herstellen of te stabiliseren. Ook zijn er mogelijk consequenties op de lange 
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termijn. Tot 1 juli konden aanbieders een beroep doen op een zogenoemde continuïteitsbijdrage, 
waardoor zij niet in liquiditeitsproblemen raakten.  
  
Huishoudelijke ondersteuning 
De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning kunnen een belangrijk deel van de zorg nog steeds 
leveren. Echter zijn er cliënten die zelf afspraken afzeggen omdat zij bijvoorbeeld tot de kwetsbare 
doelgroep behoren. Circa 10 tot 15% van de cliënten heeft op enig moment geen huishoudelijke 
ondersteuning gehad van een HO-aanbieder. Tot 1 juli konden aanbieders een beroep doen op een 
zogenoemde continuïteitsbijdrage, waardoor zij niet in liquiditeitsproblemen raakten.  
  
Vervoer 
De vervoersstromen hebben geruime tijd zo goed als stilgelegen. Er heeft een enkele taxirit 
plaatsgevonden. Als gevolg van het zoveel mogelijk naleven van de 1,5 meter afstand tijdens de 
vervoersbeweging (regiotaxi, dagbestedingsvervoer en leerlingenvervoer boven de 12 jaar) kunnen 
per bus/taxi minder inwoners tegelijkertijd vervoerd worden (40%). Tot 1 juli kon de vervoerder een 
beroep doen op een zogenoemde continuïteitsbijdrage, waardoor zij niet in liquiditeitsproblemen 
raakten.  
  
Beschermd wonen 
De nieuwe wetgeving om te decentraliseren naar de individuele gemeenten is met een jaar uitgesteld 
en gaat pas 2023 in werking. Afspraak is met de huidige centrumgemeente Almelo de lopende 
afspraken door te laten gaan op de oude voet. 
  
Gevolgen gespannen thuissituaties en onveilige situaties 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest omvangrijke geweldproblemen in Nederland. 
Deze complexe problematiek speelt zich in alle lagen van de bevolking af, veelal in onzichtbaarheid 
door schaamte en loyaliteit. In de aantallen hebben we te maken met een ‘dark number’, oftewel; we 
kennen de cijfers in onze gemeenten, maar het daadwerkelijke aantal mensen die te maken krijgt met 
deze vormen van geweld ligt vermoedelijk hoger. 
  
Kinderen konden/kunnen langere tijd niet naar school en ouders moeten zoveel mogelijk vanuit huis 
werken. De combinatie thuisonderwijs, thuis werken en eventuele al aanwezige spanningen kunnen uit 
de hand lopen. Dit hoeft zich niet direct te uiten, maar kan ook een na-ijleffect hebben. Dit kan leiden 
tot een toenemende mate aan meldingen bij Veilig Thuis Twente en uiteindelijk bij de consulenten van 
de gemeenten. Mogelijk leidt dit ook tot extra inzet van Wmo en/of jeugdhulp met daarmee gepaarde 
kosten. 
  
De onzekere tijd door corona is een voedingsbodem voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Men 
zit elkaar de hele dag op de lip, kinderen kunnen hun energie niet kwijt, er ontstaan mogelijk financiële 
problemen door verlies van inkomsten, mantelzorgers raken overbelast en meer alcoholgebruik; het 
leidt allemaal tot een grotere kans op geweld, met name tegen vrouwen en kinderen. Mensen kunnen 
zich hieraan niet onttrekken omdat veilige plekken en uitlaatkleppen zoals werk, school, dagbesteding 
en sportclub gemist worden. Op dit moment is er (nog) geen toename zichtbaar in het aantal meldingen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Experts schatten in dat dit nog kan gaan komen. 
Meldingen nemen mogelijk toe en komen later binnen bij Team Ondersteuning en Zorg, politie en Veilig 
Thuis Twente. Met landelijke en regionale campagnes roepen we de samenleving op en wijzen we op 
eigen verantwoordelijkheid om anderen te helpen waar huiselijk geweld wordt vermoed. 
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Regionale samenwerking 
In deze periode is de meerwaarde van regionale samenwerking duidelijk geworden. Vanuit de 
Veiligheidsregio is goede sturing gegeven aan de uitvoering met betrekking tot de virusuitbraak. Er zijn 
wellicht gemeenten die met dezelfde materie worstelen. Daar waar lokaal wellicht de focus verandert 
op de ambities, is het raadzaam om ook meer inzet te leveren naar regionale projecten/initiatieven die 
de veertien regiogemeenten, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14 en de 
"coalition of the willing" gezamenlijk aan consequenties willen aanpakken. Daarnaast vraagt een snel 
opschaling in de regio om veelvuldig oefenen en voorbereiden op een volgende virusuitbraak in de 
(nabije) toekomst in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente. 
  
Publieke Gezondheid 
Corona heeft een zware wissel getrokken op de GGD Twente. Veel medewerkers zijn uit het reguliere 
proces gehaald ten behoeve van de coronacrisis. Ze zijn ingezet voor alle vragen, testen en verdere 
consequenties. Het rijksvaccinatieprogramma (inentingen van kinderen) heeft weliswaar doorgang 
gevonden maar de inzet van de jeugdgezondheidszorg is beperkt gebleven. De consequenties moeten 
in beeld gebracht worden. Dit geldt ook voor de financiële consequenties (voor de veertien gemeenten). 

Aangenomen moties en amendementen 

Moties 
Voortgang Soweco 
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. Middels 
deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de gegeven 
overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR te zoeken 
naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de 
Participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van de sociale en fysieke 
infrastructuur van Soweco. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het project Transformatie uitvoering Participatiewet voor 
beide gemeenten van Noaberkracht. Daarin wordt ook de businesscase omtrent Soweco 
meegenomen. Er wordt gewerkt aan een alternatief uitvoeringsvoorstel. In de interne projectgroep (NK) 
wordt gewerkt aan het inrichtingsplan voor beide gemeenten. Met betrekking tot de Nieuwe 
Uitvoeringsorganisatie (NUO) worden in augustus een aantal workshops georganiseerd. Hierin 
brainstormen beleid, management en uitvoering van afdelingen sociale zaken en Soweco samen over 
de gewenste vorm van samenwerking en uitvoering. Met de uitkomsten hiervan kan de kwartiermaker 
NUO aan de slag om een inrichtingsplan te maken voor deze nieuwe organisatie. De NUO is de 
organisatie die voor vijf gemeenten (incl. Dinkelland en Tubbergen) beschut werken, terugvalfaciliteit, 
werkgeverstaken en wellicht detachering zal uitvoeren. Het interne inrichtingsplan wacht de uitkomst 
van de workshops af om de inzichten daarvan mee te nemen. 
Door middel van deze workshops geven we uitvoering aan de wens van de raad om de kennis en 
expertise van de uitvoeringsorganisaties (sociale zaken en Soweco) te betrekken bij de planvorming. 
  
Voorzieningen in het sociaal domein 
In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Voorzieningen in het sociaal domein 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 Een interventie in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein op te nemen, ter voorkoming van (het 
voortbestaan van) onnodige, overbodige en overmatige voorzieningen; 

 De raad in de P&C-cyclus te informeren over de effecten van interventies. 
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.  
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De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019 
  
Inkoopmodel zorgaanbieders 
In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de motie Inkoopmodel zorgaanbieders unaniem 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 Onderzoek te doen naar het model dat Almelo en Hof van Twente hanteren, met als oogmerk 
inzichtelijk te maken welke effecten (waaronder kosten en baten) invoering daarvan voor 
Tubbergen zou hebben; 

 De resultaten van het onderzoek met de raad te delen. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 675,7 685,5 nnb 

Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 12 t/m 21 jaar) 0,0 0,0 nnb 

Kinderen in uitkeringsgezin (percentage tot 18 jaar) 2,0 2,0 nnb 

Werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven) 1,0 0,0 nnb 

Netto arbeidsparticipatie (percentage werkzame 
beroepsbevolking  t.o.v. beroepsbevolking) 

71,7 73,1 nnb 

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 
18+) 

108,8 101,7 nnb 

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 
van 15-64 jaar) 

116,6 109,0 nnb 

Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 5,6 6,4 6,3 

Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 
18 jaar) 

1,3 1,1 1,3 

Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 
12 t/m 23 jaar) 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) 590 620 600 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek 
geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke 
cijfers is ook te vinden op deze website. 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2019
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2020/11
https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein
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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 begr. 
na wijz. 

Baten 2.940 6.904 4.912 -1.991 
Lasten 17.405 21.934 19.807 2.128 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-14.465 -15.031 -14.894 136 

Onttrekkingen aan reserves 0 48 25 -23 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-14.465 -14.983 -14.869 114 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 45.000) 
De resterende besparingsopdracht van € 46.000 van het uitvoeringsplan sociaal domein zorgt voor 
een nadeel van € 46.000. Dit is echter geen werkelijk nadeel, omdat het nadeel hier verrekend kan 
worden met het voordeel op jeugdzorg. Wat betreft het uitvoeringsplan en de besparingsopdracht, heeft 
corona heeft een nadelig effect gehad omdat projecten zijn vertraagd of anders zijn uitgevoerd. 
Daarentegen werpt de POH GGZ jeugd zijn vruchten af. Zowel uit de monitoringsgegevens 
bijgehouden door de POH GGZ jeugd als uit de analyse van de jeugdzorg cijfers blijkt dat het aantal 
nieuwe indicaties afgegeven door de huisarts is gedaald, de waarde van de nieuwe indicaties is 
gedaald en de verzilveringsgraad omhoog is gegaan. Dit betekent dat de afgegeven verplichting met 
betrekking tot nieuwe indicaties is gedaald en de indicaties die zijn afgegeven beter aansluiten op de 
behoefte van de inwoner. 
  
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten (voordeel € 25.000) 
Een voordeel van € 25.000 met betrekking tot het budget plan van aanpak toegankelijkheid 
gehandicapten. Dit budget is in 2020 niet besteed omdat het project inclusie vanwege corona is 
uitgesteld. De reden van het uitstel is enerzijds de prioritering binnen het uitvoeringsplan sociaal 
domein en anderzijds omdat dit project een samenwerking behelsd met de samenleving. Ook zij 
hebben in de corona tijd andere prioriteiten gesteld. Onder andere het schouwen door vrijwilligers heeft 
vertraging opgelopen en is uitgesteld tot januari 2021. Echter de doelstelling van het project, namelijk 
‘drempels’ wegnemen zodat ook mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan 
de samenleving blijft overeind. Om die reden is het voorstel om de beschikbare middelen over te 
hevelen naar 2021. 
  
Bijstandsuitkeringen (nadeel € 78.000) 
Als gemeente ontvangen we een gebundelde uitkering (BUIG) van het Rijk voor het bekostigen van de 
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende 
ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie wordt verstrekt voor 
inwoners met een garantiebaan, WIW’ers (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en inwoners met een 
indicatie nieuw beschut werken. 
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Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten in 
2020: 

(bedragen x €1.000) Begroot Werkelijk Verschil 

Uitgaven       

Uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ 1.904 1.912 -8 

Bijstand startende en gevestigde ondernemers 20 33 -13 

Loonkostensubsidies garantiebanen 259 309 -50 

Loonkostensubsidies nieuw beschut 76 76 0 

Loonkostensubsidies WIW 39 48 -9 

Incidentele last mutatie debiteuren 0 0 0 

Totaal uitgaven 2.298 2.378 -80 

Inkomsten       

Gebundelde uitkering 2.253 2.253 0 

Inleenvergoeding WIW 4 4 0 

Rente & aflossing bijstand 5 6 1 

Totaal inkomsten 2.262 2.263 1 

        

Saldo gebundelde uitkering 36 115 -78 

Het nadeel van € 78.000 bestaat uit verschillende componenten: 
1. De raming voor de bijstandsuitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ is gebaseerd op 

gemiddeld 136 cliënten met een uitkeringslast van ca. € 14.000. Het werkelijke gemiddelde 
uitkeringsaantal is 130 met een uitkeringslast van ca. € 14.700 per uitkering per jaar. Dit 
veroorzaakt een nadeel van € 8.000, bestaande uit een prijsverschil van € 87.000 nadelig en 
een hoeveelheidsverschil van € 78.000 voordelig. De verwachte instroom als gevolg van de 
coronacrisis is in 2020 niet terug te zien in de werkelijke aantallen uitkeringsgerechtigden. 

2. De bijstand die is verleend aan startende en gevestigde ondernemers is € 13.000 hoger dan 
begroot (nadeel). 

3. De loonkostensubsidies garantiebanen zijn geraamd op € 259.000, de werkelijke 
verstrekkingen zijn € 309.000. Dit betekent een nadeel van € 50.000. Dit nadeel wordt 
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veroorzaakt doordat er in 2020 meer inwoners zijn geweest waarvoor aan de werkgever 
loonkostensubsidie is verstrekt (29 in 2020 ten opzichte van 23 in 2019). Daarnaast is de 
gemiddelde verstrekking op jaarbasis per inwoner hoger dan in 2020, dit bedrag is afhankelijk 
van de loonwaarde van de inwoner en de duur van het arbeidscontract. 

4. De loonkostensubsidies WIW’ers zijn € 9.000 hoger dan begroot. 
 
Zie hieronder het verloop van het aantal bijstandsuitkeringen in de periode 2017 t/m 2020. 
 

 
  
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (voordeel € 110.000)  
De Bbz regeling is een open-eind regeling. Ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen of 
ondernemers die noodzakelijke investeringen moeten doen, kunnen in aanmerking komen voor een 
bedrijfskrediet of een inkomensaanvulling via deze regeling. Het voordeel op de Bbz bestaat uit 
meerdere onderdelen: 

1. Er zijn in 2020 geen uitgaven geweest met betrekking tot bedrijfskredieten, daardoor ontstaat 
een (incidenteel) voordeel van € 50.000. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit 
dat ondernemers aanspraak hebben gemaakt op de Tozo-regelingen en niet op de reguliere 
regeling m.b.t. bedrijfskrediet. 

2. Een incidenteel voordeel van € 60.000 als gevolg van enerzijds rente en aflossing op kredieten 
verstrekt voor 2020 en anderzijds de mutatie van het debiteurensaldo per 31-12-2020 en de 
actualisatie van de voorziening dubieuze debiteuren. 

  
Hulpmiddelen (nadeel € 25.000) 
Met ingang van 2019 zijn we voor een gedeelte van de hulpmiddelen overgegaan naar een 
huurconstructie met twee leveranciers. Dit geldt voor rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en 
woonvoorzieningen. Eenvoudige woonvoorzieningen (o.a. drempelhulpen), trapliften en 
woningaanpassingen worden in eigendom verstrekt. 
In totaal is een bedrag van € 899.000 geraamd voor de uitgaven met betrekking tot hulpmiddelen in 
2020, bestaande uit: 

 Een bedrag van € 498.000 voor de voorzieningen in de huurconstructie, en 
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 Een bedrag van € 427.000 voor voorzieningen in eigendom (o.a. trapliften, 
woningaanpassingen, woonvoorzieningen, onderhoud en reparatie). 

 
Een specificatie van de uitgaven in 2020, uitgesplitst naar huur en eigendom: 

Hulpmiddelen (bedragen x €1.000) Huur Eigendom Totaal 

Rolstoelvoorzieningen 215 3 218 

Vervoersvoorzieningen 213 31 244 

Woonvoorzieningen 70 35 105 

Trapliften 0 55 55 

Woningaanpassingen 0 303 303 

Totaal werkelijke uitgaven 498 427 925 

Begroot 477 422 899 

Verschil -21 -5 -26 

 
De overschrijding op hulpmiddelen van € 25.000 kent een tweetal oorzaken: 

1. De lasten zijn € 26.000 hoger dan geraamd, waarvan € 21.000 betrekking heeft op de 
huurconstructie en € 5.000 op de verstrekkingen in eigendom. Met betrekking tot de 
huurconstructie zijn met name de uitgaven op woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen 
hoger dan begroot. Met betrekking tot de verstrekkingen in eigendom zijn er diverse oorzaken, 
namelijk: 
a. lagere uitgaven op trapliften;  
b. hogere uitgaven op vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. 

2. De baten zijn € 1.000 lager dan geraamd. Deze (incidentele) baten hebben betrekking op de 
overname van de hulpmiddelen door de huurleveranciers. 

  
Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel € 213.000) 
Het voordeel op de post Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ heeft twee oorzaken: 

1. Incidentele baten a € 193.000: Dit betreft een uitbetaling uit de bestemmingsreserve 
Beschermd Wonen/Maatschappelijk Opvang van centrumgemeente Almelo. De rijksbijdrage 
die Almelo als centrumgemeente ontvangt wordt ingezet voor het realiseren van Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de gehele sub regio. Er zijn afspraken gemaakt over 
de maximale hoogte van de bestemmingsreserve van de sub regio Almelo. Het overschot vloeit 
terug naar de individuele gemeenten. Deze incidentele bate heeft betrekking op het jaar 2019. 

2. Daarnaast zijn er een aantal kleine verschillen die samen een voordeel van € 20.000 
opleveren, namelijk het aandeel kosten Noaberkracht, de uitvoeringskosten OZJT en het 
budget met betrekking tot de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. 
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Huishoudelijke ondersteuning (voordeel € 55.000) 
De huishoudelijke ondersteuning bestaat uit zes modules: basismodule, extra hygiëne, was verzorging, 
maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van 
€ 1.826.000. De werkelijke kosten in het jaar 2020 zijn € 1.771.000 (t.o.v. € 1.627.000 in 2019), dit 
betekent een voordelig verschil van € 55.000. 
 
Voor 2020 zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal unieke cliënten van 588. Het verloop van het 
aantal unieke cliënten is in 2020 als volgt geweest: 
 

Peildatum 1/1/2020 31/3/2020 30/6/2020 30/9/2020 31/12/2020 

Aantal unieke cliënten 570 591 591 596 600 

 
Het gemiddeld aantal indicaties is gedurende 2020 590 (2019: 545) geweest. 
 

Huishoudelijke ondersteuning Werkelijke kosten 2020 (bedragen x €1.000) 

Basismodule 1.551 

Extra hygiëne 80 

Was verzorging 51 

Maaltijd verzorging 8 

Regie 72 

Zorg voor minderjarig kinderen 3 

Continuïteitsbijdrage i.v.m. corona 5 

Totaal 1.771 

  
Het voordeel op huishoudelijke ondersteuning heeft verschillende oorzaken: 

 Het aantal cliënten is 2 meer dan begroot, dit zorgt voor een nadeel van ca. € 6.000. 

 De gemiddelde hoogte van de indicatie is op de basismodule lager dan begroot, dit zorgt voor 
een voordeel van ca. € 16.000. 

 De subsidie met betrekking tot de algemene was- en strijkvoorziening is € 9.000 lager dan 
begroot. 

 De gemiddelde verzilvering is iets lager dan begroot, dit zorgt voor een voordeel van ca. 
€ 32.000, dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de corona periode. We verwachten dat 
de corona periode het grootste effect heeft gehad op de lagere verzilvering. 
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Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo (nadeel € 91.000) 
Cliënten zijn voor het gebruik van Wmo voorzieningen een eigen bijdrage verschuldigd (het 
abonnementstarief Wmo). Deze bijdrage wordt geïnd door het CAK. 
De raming van de inkomsten vanuit het abonnementstarief Wmo voor 2020 was € 130.000, de 
werkelijke inkomsten in het boekjaar 2020 zijn € 39.000. Dit betekent een nadelig verschil van € 91.000. 
Dit heeft als oorzaak dat in 2019 er door het CAK een nieuw ICT-systeem in gebruik genomen voor het 
abonnementstarief in 2020. Belangrijk doel bij de invoering is dat gemeenten en cliënten zo min 
mogelijk last ervaren bij de overgang. Juist vanuit dit perspectief is de beslissing genomen. Het CAK 
willen kunnen garanderen dat de gemeente geen problemen ervaart als de initiële aanlevering niet 
goed verloopt. Daarnaast vindt het CAK het belangrijk dat de invoering voor cliënten geruisloos 
verloopt. Met het oog daarop heeft het CAK een implementatie pad geadviseerd dat uitgaat van het 
geleidelijk aansluiten van gemeenten, in plaats van een volledige overgang in een korte periode in 
januari. Daarop is besloten om de initiële aanlevering van eigen bijdrage-berichten Wmo door 
gemeenten aan het CAK uit te stellen en een geleidelijke overgang naar de ingebruikname van de 
nieuwe ICT-systemen te laten plaatsvinden. Voor onze gemeente kon deze initiële aanlevering pas in 
het vierde kwartaal van 2020 plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat cliënten de eerste facturen in het 
vierde kwartaal hebben ontvangen en dat zij in 2021 nog steeds facturen ontvangen en moeten betalen 
over 2020. De gemeente heeft daar geen invloed op. 
 
Uitgangspunt bij de verantwoording van de opbrengsten CAK is in de basis het kasstelsel. Vertragingen 
bij het CAK en daardoor lagere opbrengsten in 2020 onderstrepen het belang om voor 2020 dit stelstel 
toe te passen en geen geschatte opbrengst te verantwoorden en een ‘nog te ontvangen post’ op te 
nemen op basis van onzekere schattingen, waarvan de afdracht aan de gemeente ook nog onzeker is. 
Bovendien kan het CAK wel opleggen, maar het is nog niet zeker dat het ook kan worden geïnd. Als 
de opbrengsten nu toch worden genomen, is er een risico dat de opbrengst te hoog is omdat een deel 
nooit binnenkomt en wordt afgedragen door het CAK (aldus Commissie BBV). 
 
Daarnaast is er in verband met Corona, door Minister De Jonge van VWS besloten om voor de 
maanden maart en april 2020, collectief geen eigen bijdrage te innen. Dit geldt voor alle nagenoeg alle 
Wmo-cliënten. Dit hebben we reeds meegenomen in het tweede programmajournaal 2020. 
  
Wmo ondersteuning individueel (nadeel € 97.000) 
Voor individuele ondersteuning (voorheen: Ondersteuning Zelfstandig Leven) is een bedrag begroot 
van € 635.000, gebaseerd op gemiddeld 103 indicaties met een gemiddelde indicatie van 3,2 uur per 
week. 
 
Het verloop van het aantal indicaties is in 2020 als volgt geweest, met een gemiddelde van 109 
indicaties: 

Peildatum 1/1/2020 31/3/2020 30/6/2020 30/9/2020 31/12/2020 

Aantal indicaties 104 102 108 113 120 

  
De werkelijke kosten in 2020 zijn € 732.000 (t.o.v. € 628.000 in 2019) en kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 
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Ondersteuning individueel Werkelijke kosten (bedragen x €1.000) 

Ondersteuning 1 individueel 350 

Ondersteuning 2 individueel 382 

Totaal 732 

Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadelig verschil van € 97.000. Dit nadelige verschil 
bestaat uit een voordeel op ondersteuning 1 individueel van € 28.000 en een nadeel op 
ondersteuning 2 individueel van € 125.000. 
Uit de analyse blijkt dat onderliggende oorzaken het verschil verklaren: 

 Het gemiddelde aantal indicaties is 6 hoger dan begroot, met name op ondersteuning 2. Dit 
levert een nadeel op van ca. € 39.000. 

 De gemiddelde hoogte van de indicatie is voor ondersteuning 1 lager dan begroot (3,0 uur per 
week in plaats van 3,2 uur per week). De gemiddelde hoogte van de indicatie voor 
ondersteuning 2 is hoger dan begroot (4,0 uur per week in plaats van 3,2 uur per week). Dit 
zorgt per saldo voor een nadeel van ca. € 48.000. 

 De verzilvering is licht hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordelig verschil van € 
10.000. 

  
Wmo ondersteuning groep (€ 145.000 nadeel) 
Voor groepsondersteuning (voorheen: Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) is een bedrag 
begroot van € 694.000, gebaseerd op gemiddeld 112 indicaties met een gemiddelde indicatie van 3,6 
dagdelen per week. 
 
Het verloop van het aantal indicaties is in 2020 als volgt geweest, met een gemiddelde van 117 
indicaties: 

Peildatum 1/1/2020 31/3/2020 30/6/2020 30/9/2020 31/12/2020 

Aantal indicaties 116 113 118 121 119 

 
De werkelijke kosten in 2020 zijn € 839.000 (t.o.v. € 769.000 in 2019) en kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 

Ondersteuning groep Werkelijke kosten (bedragen x €1.000) 

Ondersteuning 1 groep 598 

Ondersteuning 2 groep 133 

Continuïteitsbijdrage Wmo incl. meerkosten 108 

Totaal 839 
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Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadelig verschil van € 145.000. Dit nadelige verschil 
bestaat uit een nadeel op ondersteuning 1 van € 33.000 en een nadeel op ondersteuning 2 groep van 
€ 4.000. Deze nadelen moeten verrekend worden met de betaalde continuïteitsbijdrage van € 85.000 
aan Wmo aanbieders ten tijde van de coronacrisis in de periode maart 2020 tot en met juni 2020 en 
met een bedrag aan meerkosten van € 23.000. Op basis van de omzet van de aanbieders in 2019, 
vergeleken met de eerste perioden 2020, is per aanbieder bepaald welke bijdrage zij ontvangen van 
de gemeente Tubbergen als continuïteitsbijdrage. Dit heeft voor de Wmo met name betrekking gehad 
op zorgaanbieders die genoodzaakt zijn geweest om hun dagbestedingsvoorziening te sluiten. Om 
deze reden wordt de continuïteitsbijdrage meegenomen onder ondersteuning groep, er zal echter ook 
een gedeelte betrekking kunnen hebben op individuele ondersteuning die geen doorgang heeft kunnen 
vinden. Daarnaast hebben de zorgaanbieders een aanvraag ten behoeve van de compensatie van 
meerkosten als gevolg van corona kunnen indienen. Deze aanvragen zijn regionaal beoordeeld en op 
basis van omzetpercentages verdeeld naar de individuele gemeenten. Het bedrag voor de gemeente 
Tubbergen blijft binnen de ontvangen rijksmiddelen hiervoor. Gezien deze extra ontvangen 
rijksmiddelen zijn opgenomen onder de algemene middelen (programma bestuur & middelen) en de 
werkelijke kosten worden verantwoord in het sociaal domein, lijkt hiermee een nadeel te ontstaan op 
Wmo ondersteuning groep. Dit betreft echter geen werkelijk nadeel voor de gemeente Tubbergen. 
Uit de analyse blijkt dat onderliggende oorzaken het verschil verklaren: 

 Het gemiddelde aantal indicaties groepsondersteuning is 5 hoger dan begroot, met name op 
ondersteuning 1. Dit zorgt voor een nadeel van ca. € 37.000. 

 De gemiddelde hoogte van de indicatie is voor ondersteuning 1A en 2A en 2B groep hoger 
dan begroot (gem. 4,4 dagdelen per week in plaats van 3,6 dagdelen per week). Dit zorgt per 
saldo voor een nadeel van ca. € 151.000. 

 De verzilvering is lager dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordelig verschil van € 66.000. 
Deze lagere verzilvering kan meerdere oorzaken hebben, namelijk de corona periode, ziekte, 
ziekenhuisbezoek en overgang naar de Wlz gedurende het jaar. 

 Meerkosten zorgaanbieders ten bedrage van € 23.000. 
  
Jeugdzorg (voordeel € 170.000) 
In totaal is een bedrag begroot van € 3.984.000, de werkelijke kosten in 2020 zijn € 3.814.000 (2019: 
€ 3.869.000) en zijn als volgt te specificeren: 
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Jeugdzorg 2020 
Werkelijke kosten (bedragen 

x €1.000) 

Zorgconsumptie in 2020 3.510 

Continuïteitsbijdrage Jeugd incl. meerkosten 154 

Bijdrage Regio Twente 2020 134 

Nog te betalen 2020, bestaande uit: 1 

1. Verrekening voorschot subsidies beschikbaarheidsvoorzieningen en 
maatregelhulp (o.b.v. werkelijk gebruik) 
2. Nog te verwachten declaraties in 2021 met betrekking tot 2020 
(o.b.v. productieverantwoording maart 2021) 

             -106                                  
  

107                                  

Prognose zorgconsumptie 2020 3.776 

Afrekening eerdere jaren   

Nog te betalen 2019, bestaande uit: 184 

1. Verrekening voorschot subsidies 2019 44                                 

2. Declaraties in 2020 met betrekking tot 2019 (o.b.v. 
productieverantwoording maart 2020) 

140                               

Betaald in 2020 over eerdere jaren 199 

Saldo afrekening 2019 (nadeel) 15 

Saldo werkelijke lasten 2020 3.814 

 
Toelichting op verschil begroting en jaarrekening 
Het verschil van € 170.000 wordt veroorzaakt door: 

1. De afrekening met betrekking tot eerdere jaren is in 2020 een nadeel van € 15.000, waar 
rekening was gehouden met €40.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordeel 
van € 25.000. 

2. De kosten met betrekking tot beschikbaarheidsvoorzieningen en maatregelhulp zijn € 124.000 
lager dan begroot. 

3. Meerkosten zorgaanbieders ten bedrage van € 23.000. Het bedrag voor de gemeente 
Tubbergen blijft binnen de ontvangen rijksmiddelen hiervoor. Gezien deze extra ontvangen 
rijksmiddelen zijn opgenomen onder de algemene middelen (programma bestuur & middelen) 
en de werkelijke kosten worden verantwoord in het sociaal domein, lijkt hiermee een groter 
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nadeel te ontstaan op Jeugd. Dit betreft echter geen werkelijk nadeel voor de gemeente 
Tubbergen. 

4. Het resterende verschil van € 45.000 heeft betrekking op de zorgconsumptie in 2020. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er sprake is van de individuele begeleidingsvormen en individuele vak 
therapeutische inzet en anderzijds een toename met betrekking jeugd ggz behandelingen. 

  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor actieplan 
arbeidsmarkt 2.0 van € 23.000.  
 
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
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Programma Milieu 

Portefeuillehouder 

Wethouder Bekhuis 

Algemeen 

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

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Afvalbeleidsplan "Van afval naar grondstof, van idee naar aanpak, van  betalen naar belonen" 2015 
Bijdrageregeling medisch afval 2017 
Nota "Afval is grondstof" 
Afvalstoffenverordening 2016  
Verordening afvalstoffenheffing 2020 
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen:  

 Aantal sloopmeldingen: 115 

 Aantal m2 asbest: 42.470 

 Restafval per inwoner: 68 kg 

 Gft per inwoner: 173 kg 

 PMD per inwoner: 20 kg 

 Scheidingspercentage: 80% 

Verbonden partijen 

Onder het programma Milieu vallen de volgende verbonden partijen: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

 Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT. 

 Twence B.V.: Informatie is te vinden via de volgende link:  Twence. 

 ROVA: Informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Drugsafval 
Op 4 juli 2019 heeft het Rijk een financieringsregeling toegezegd voor het opruimen van achtergelaten 
drugsafval en de bodemverontreiniging als gevolg van het achtergelaten drugsafval. Gemeenten 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR364010/CVDR364010_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR432062/CVDR432062_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR321836/CVDR321836_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/379188/CVDR379188_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/632848/CVDR632848_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
https://www.regiotwente.nl/
https://odtwente.nl/default.aspx
https://www.twence.nl/
https://www.rova.nl/
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krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 24.999. Particulieren krijgen 100% van de 
kosten vergoed ook tot een maximum van € 24.999. De uitvoering van de subsidieregeling voor het 
opruimen van drugsafvaldumpingen voor al de twaalf provincies ligt vanaf 1 januari 2021 bij BIJ12. 
  
Inzameling oud papier en karton 
Met ingang van 1 januari 2020 is in het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, gestart 
met een nieuw contract. De marktprijzen voor OPK staan behoorlijk onder druk. We hebben te maken 
met een lagere opbrengst OPK en hogere containerkosten. We blijven de verenigingen/scholen een 
garantieprijs bieden van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten. 
 
Op basis van het ingezamelde OPK in 2020 is de opbrengst van het OPK, op basis van de afgegeven 
garantieprijs van € 60 per ton uitgekomen op € 118.950. De containerkosten bedroegen in 2020 € 
59.886. Aan de verenigingen/scholen wordt na aftrek van de containerkosten, € 59.064 over 2020 
uitbetaald. Nu de inzameling van OPK niet langer kostendekkend is, zal dit financiële nadeel ten laste 
van de Voorziening Afval worden gebracht. 
  
Inzameling PMD  
Tot 1 juli 2020 was de gemeente Tubbergen verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en 
vermarkten van het ingezamelde PMD. Vanaf 1 juli is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor 
de inzameling van PMD en ontvangt daarvoor als zodanig een vergoeding. Dat heeft geleid tot een 
grotere afkeur van PMD over de periode juli t/m december, namelijk 78% tegen 35% over de eerste 
helft van 2020. Met Nedvang/VPKT, nu Nedvang BV, zijn vanaf 30 oktober 2020 afspraken gemaakt 
dat vrachten met een vervuiling tussen de 15 en 35% wel worden gesorteerd en vermarkt en de 
gemeente daar een lagere vergoeding ontvangt. Op basis van het vastgestelde Plan van aanpak en 
het programma Terugwinnaars van ROVA is en blijft ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit 
van het ingezamelde PMD. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van gft en textiel. 
 
Grondstoffenmonitor 
Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor 2019 is ervoor gekozen om het huidige afvalbeleid (de 
wijze van inzamelen) in 2020 ongewijzigd te laten. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit 
van de grondstoffen, zoals PMD, gft, OPK glas en textiel te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid 
restafval per inwoner afneemt. 
  
Van ambitie naar basis 
Uitvoering geven aan de pilot "Twents bermgras verrijkt bodemleven" binnen het plan van aanpak 
Circulair Terreinbeheer  
Sinds 2018 wordt zoveel mogelijk maaisel in de landbouw verwerkt. Daarnaast wordt groenafval als 
bokhashi in de plantsoenen verwerkt als structuurverbeteraar. Om de resultaten hiervan te volgen is 
een meetprogramma gestart. 
  
We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar 
energielabel A en te voorzien van duurzame energie 
Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023. 
  
Revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen'  
Op basis van het Duurzaamheidsfonds zijn er tot en met 2020 ook zes aanvragen voor een 
duurzaamheidslening binnengekomen en toegekend tot een totaalbedrag van € 168.393. 
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Vervolg ketenproject (Asbestschakel): Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. 
  
Gratis wegbrengen asbest particulieren: N.v.t. is namelijk operationeel. 
  
Denkrichtingen: Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.  
Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt. 
  
PMD 
Als gevolg van de coronacrisis hebben we de controles van de PMD-containers vroegtijdig moeten 
beëindigen. Deze zijn in het najaar van 2020 weer opgepakt. 

Aangenomen moties en amendementen 

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

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 65,0 64,0 68 

Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 11,8 nnb nnb 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden 
periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met 
landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 1.654 1.468 1.629 161 
Lasten 1.524 1.386 1.517 -131 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

130 82 112 30 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en 
lasten 

130 82 112 30 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu
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Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Portefeuillehouder 

Wethouder Volmerink 

Algemeen 

Voor de gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een 
goed woon en leefklimaat kan worden garanderen. Het woningaanbod moet voldoen aan de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Tevens moet er ruimte zijn voor 
bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van 
de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het 
koersdocument. 

(Belangrijkste) vastgestelde beleidsnota's en verordeningen 

Algemene verkoopvoorwaarden woningbouwkavels 
Beleidsnota Grondbeleid 2016 
Beleidsnota Inbreidingslocaties 2016 
Verordening Starterslening 2019 
Verordening Blijverslening 2019 
Beleidsnotitie Rood voor rood 2014 
Bouwverordening 2013 
  
Voor een actueel totaalbeeld van de vastgestelde beleidsnota's en verordeningen verwijzen we u 
naar: Overheid.nl 

Kengetallen 

Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende 
kengetallen: 

 Woningvoorraad: 8.604 

 Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1980  

 Mediane vraagprijs woningen: € 387.931 

 Gemiddelde vraagprijs woningen: € 465.491 

Verbonden partijen 

Onder het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening vallen de volgende verbonden partijen: 

 Regio Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: Regio Twente. 

 Omgevingsdienst Twente: Informatie is te vinden via de volgende link: ODT. 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Besluitvorming 
Planontwikkeling 
De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in 
de ruimtelijke planvorming. De gemeente werkt in samenspraak met de samenleving aan 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/609153/CVDR609153_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/472529/CVDR472529_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/396625/CVDR396625_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/616079/CVDR616079_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Tubbergen/CVDR620742.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR350677/CVDR350677_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/299916/CVDR299916_1.html
https://www.overheid.nl/zoekresultaat/5/1/10/lijst/postcode%255B0%255D%3D7651%26geldend_op%255B0%255D%3Dnow%26_organisatietype%3DGemeente
https://www.regiotwente.nl/
https://odtwente.nl/default.aspx
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verkavelingsschetsen voor de verschillende woonplannen in de kernen Langeveen, Fleringen, 
Geesteren en Albergen. 
  
Tevens speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van 
bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe 
Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen. 
  
Grondbedrijf 
Het grondbedrijf van de gemeente heeft in 2020 een tweetal plannen toegevoegd: Hutten 2 en 
Peddemors. In Harbrinkhoek heeft de gemeente grond aangekocht en in een aantal andere kernen is 
de gemeente ook nog actief. Tevens zijn in 2020 door de gemeente elf bouwkavels verkocht. 
  
Huurwoningmarkt 
De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen werken samen om inwoners in de gemeente 
prettig, betaalbaar en duurzaam te laten wonen. Om dit te realiseren zijn er tussen de Woningstichting 
en de gemeente voor een periode van vier jaar prestatieafspraken gemaakt die jaarlijks worden 
uitgewerkt in concrete activiteiten. In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen 
huurwoningmarkt. De verwachting is dat er een overschot aan huurwoningen zal gaan ontstaan die in 
de toekomst te koop zullen worden aangeboden. Hiermee hopen de Woningstichting en de gemeente 
dat vrijgekomen huurwoningen zullen voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere 
starters. In 2020 heeft de Woningstichting Tubbergen enkele woningen afgestoten ter uitvoering van 
de prestatieafspraken. De Woningstichting Tubbergen heeft het eigendom overgedragen aan de mede-
eigenaar van Borgstate. Lees er hier meer over: Woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen 
ondertekenen jaarschijf 2020. 
  
Denkrichtingen/ ombuigingen: Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma. 
Nieuw beleid: Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het jaar 2020 voor een groot deel in het teken gestaan van 
corona. In deze inleiding is ook het integrale financiële overzicht betreffende corona opgenomen. Hier 
is voor gekozen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op meerdere plekken in deze 
jaarverantwoording naar voren komen waardoor het totale beeld ontbreekt.  
De coronacrisis heeft geen grote gevolgen gehad voor het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke 
ordening. 

Aangenomen moties en amendementen 

Moties 
Starterswoningen 
In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Starterswoningen unaniem aangenomen. 
Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 Een raadsvoorstel voor te bereiden dat het begrip starterswoning in het grond- en woningbeleid 
financieel afbakent; 

 De starterswoning als zodanig te betrekken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of 
de uitgifte van woningbouwkavels. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019 

https://www.tubbergen.nl/woningstichting-tubbergen-en-gemeente-tubbergen-ondertekenen-jaarschijf-2020
https://www.tubbergen.nl/woningstichting-tubbergen-en-gemeente-tubbergen-ondertekenen-jaarschijf-2020
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2019
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Budget invoering nieuwe Omgevingswet 
In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Budget invoering nieuwe Omgevingswet unaniem 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:  

1. Bij het Rijk en de VNG eropaan te dringen dat er voor gemeenten een financiële compensatie 
komt ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet; 

2. De andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen; 
3. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te 

leggen voordat punten 1 en 2 worden uitgevoerd. 
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 
  
Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen 
In de raadsvergadering van 20 april 2020 is de motie Actieve grondpolitiek starters- en 
levensloopbestendige woningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college 
op: 

 Zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie 
met levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de 
gemeente Tubbergen; 

 Voor zover nodig daartoe gronden te verwerven; 

 De motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken; 

 De raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te 
informeren. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 
  
Rood-voor-Rood (publieke deelnemers) 
In de raadsvergadering van 29 juni 2020 is de motie Rood-voor-Rood (publieke deelnemers) 
aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op: in de eerstvolgende 
raadsvergadering de raad voor te stellen om publieke partijen van deelname aan het rood-voor-
roodbeleid uit te sluiten en daarbij de bestuurlijke en juridische consequenties in beeld te brengen. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
  
Oplossen PAS-meldingen 
In de raadsvergadering van 17 november 2020 is de motie Oplossen PAS-meldingen aangenomen. 
Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 De urgentie van legalisatie te benadrukken door deze motie aan de Overijsselse gemeenten, 
Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk te sturen. 

Stand van zaken: De motie is in uitgevoerd (februari 2021). 
De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020 

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. 

Indicator 2018 2019 2020 

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 257,0 269,0 285,0 

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 10,6 9,1 nnb 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2020
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Demografische druk (percentage) 76,2 76,7 76,1 

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 654,0 666,0 nnb 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 684,0 692,0 nnb 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze 
cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een 
vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. 

Overzicht baten en lasten 

(Bedragen x € 
1.000) 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

Baten 1.402 1.475 3.490 2.015 
Lasten 2.010 3.111 4.265 -1.154 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-608 -1.637 -775 862 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 584 748 164 

Toevoegingen aan 
reserves 

270 -152 776 -928 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten 
en lasten 

-878 -901 -803 98 

 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Verspreide gronden (voordeel € 40.000) 
Het voordeel betreft hier een perceel grond met een boekwaarde van € 75.000 (€ 6,5/m2), welk is 
verkocht voor € 115.000 (€ 10/m2).  
  
Dwangsommen toezicht/handhaving bouwen en slopen (voordeel € 35.000) 
In 2020 zijn er dwangsommen opgelegd in verband met het niet tijdig verwijderen van een opslag van 
grond/puin en het vestigen van arbeidsmigranten in een woning in strijd met het bestemmingsplan. 
Tegen laatstgenoemde dwangsom is inmiddels hoger beroep ingediend.  
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft een hogere dotatie aan de algemene reserve m.b.t 
winst- en verliesnemingen uit grondexploitaties van € 763.000.  
 
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen 
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2020 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten". 
 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing
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8. Paragrafen 

Lokale heffingen 

Op grond van artikel 9, tweede lid van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ bevat zowel de 
begroting als de jaarrekening tenminste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf bevat 
t volgens artikel 10 tenminste de volgende vijf sub-paragrafen: 

 Een overzicht van de geraamde inkomsten; 

 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

 Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt: 
a. hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt 
bewerkstelligd, dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden; 
b. wat de beleidsuitgangspunten zijn, die ten grondslag liggen aan deze berekeningen; 
c. hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; 

 Een aanduiding van de lokale lastendruk; 

 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
  
In de begroting wordt een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale 
heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten worden genomen over de 
gewenste belastingontvangsten en – in aansluiting daarop – daarbij de tariefstructuur en –hoogte wordt 
bepaald. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de 
belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte 
van de begroting. 

Overzicht belastingopbrengsten jaarrekening 2020 

Soort heffing/belasting (bedragen x € 1.000) Begroting 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 

Onroerendezaakbelastingen 4.195 4.175 

Afvalstoffenheffing 1.000 1.021 

Rioolheffingen 1.994 1.991 

Toeristenbelasting 195 196 

Forensenbelasting 51 49 

Reclamebelasting 51 50 

Totaal 7.486 7.482 
 

Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 
2020 als volgt vastgesteld: 
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1. De ozb-tarieven zijn zodanig aangepast dat voor 2020 de gewenste meeropbrengst (exclusief 
areaaluitbreiding) ten opzichte van 2019 zou kunnen worden gerealiseerd. Er is voor 2020 
rekening gehouden met een meeropbrengst van 3,6% (1,6% inflatiecorrectie plus 2% 
autonome stijging): 

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. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn voor 2020 t.o.v. 2019 niet 
verhoogd; 

3. De tarieven van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2020 zijn ten opzichte van 2019 niet 
verhoogd; 

4. De tarieven leges en rechten zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend. 

Onroerendezaakbelasting (ozb) 

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. 

  
De gebruikersbelasting wordt uitsluitend geheven over niet-woningen, terwijl de eigenarenbelasting 
wordt geheven van zowel woningen als niet-woningen. 
  
De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten: 

a. De waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en 
b. De gewenste ozb-opbrengst in het begrotingsjaar.  

Opbrengsten onroerende zaakbelastingen (bedragen x € 1.000)  2019 2020 

Raming ozb 4.001 4.195 

Werkelijke opbrengst ozb 3.964 4.175 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming -/- 37 20 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren -/-12 -/-12 
 

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  2020 Werkelijk 2020 

Kosten taakveld(en) 1.094 1.318 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 300 346 

Netto kosten taakveld 794  972 

Toe te rekenen kosten 794 972 

Overhead incl. (omslag)rente 71 72 

Btw 230 230 

Totale kosten 1.095 1.274  

Opbrengst afvalstoffenheffing 1.000 1.021  

Dekkingspercentage*    92,2% 80,2%  

*Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% worden de overtollige middelen aan de voorziening 
gedoteerd 

Tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing (in €) 2019 2020 

Basistarief (vast recht) 80,00 80,00 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter 10,60 10,60 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter 6,50 6,50 

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart 0,85 0,85 

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

 2019 2020  

Raming opbrengst basistarief (vast recht) 653 655 

Werkelijk opbrengst basistarief 649 653 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming basistarief -/-4 -/-2 
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Raming opbrengst ledigingen restafval: 286 345 

Werkelijke opbrengst ledigingen restafval 344 368 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming ledigingen 58 23 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren -/-3 -/-3 

      

Aantal ledigingen bij de verzamelcontainer via een chipkaart* 17.153 19.376 

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 140 liter* 9.176 8.780 

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 240 liter* 26.095 28.309 

* Gegevens verstrekt door ROVA     

De opbrengst van het aantal ledigingen is voor 2020 geraamd op een bedrag van € 345.000. De 
werkelijke opbrengst voor 2020 is € 23.000 hoger. Oorzaak hiervan is de toename van het aantal 
ledigingen van zowel de verzamelcontainers als de restafvalcontainers. Dit leidt ook tot een hogere 
afdracht voor 2020 aan ROVA. 
  
Voorziening afvalstoffenheffing    
Deze voorziening wordt ingezet om een gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te 
waarborgen. De stand van deze voorziening afval bedraagt per 31 december 2020 € 349.000. 
 

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 onder dekking wordt 
verrekend met een egalisatievoorziening om sterke tarieffluctuaties op te kunnen vangen. De tarieven 
voor het belastingjaar 2020 zijn niet verhoogd ten opzichte van 2019.   
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Berekening kostendekkende rioolheffing (bedragen 
x  €1.000) 

     Begroting 
2020 

Werkelijk 2020 

Kosten taakveld(en) 1.328 1.294 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen  0 0 

Netto kosten taakveld 1.328 1.294  

Toe te rekenen kosten 1.328 1.294 

Overhead incl. (omslag)rente 221 216 

Btw 254 254 

Totale kosten 1.803 1.764  

Opbrengst rioolheffing 1.972 1.991 

Dekkingspercentage* 109,0% 112,9% 

*Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% worden de overtollige middelen aan de voorziening 
gedoteerd 

Tarieven rioolheffingen (in €) 2019 2020 

Rioolheffing eigenaar 189,30 189,30 

Rioolheffing eigenaar (uitsluitend hemel-/grondwater) 61,80 61,80 

Rioolheffing gebruiker (tot 300 m³) 74,50 74,50 

Opbrengsten rioolheffingen  (bedragen x  €1.000)  2019 2020 

Raming rioolheffing eigenaren 1.971 1.994 

Werkelijke opbrengst rioolheffing  1.972 1.991 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming 1 -/-3 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren -/-6 -/-3 

De reserve GRP bedraagt € 1.500.000. De bestaande voorziening gekoppeld aan het huidige GRP 
bedraagt per 31 december 2020 € 1.261.000. 
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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 (in €) 2019 2020 

Vast bedrag 1e vestiging 600 600 

Vast bedrag 2e vestiging en per volgende vestiging elk 500 500 

Opbrengst reclamebelasting  (bedragen x  €1.000)  2019 2020 

Raming opbrengst reclamebelasting 52 51 

Werkelijke opbrengst reclamebelasting 52 50 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming 0 -/-1 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren 0 0 
 

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  (prijs per persoon per nacht in €) 2019 2020 

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)  2019 2020 

Raming toeristenbelasting  190 195 
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Werkelijke opbrengst toeristenbelasting 213  196 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming 23  1 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren 0 0 

  
Toelichting toeristenbelasting 2020 
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. De planning is om de aanslagen toeristenbelasting 2020 
eind september 2021 te versturen. 

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

Tarieven forensenbelasting (in €) 2019 2020 

Forensenbelasting ‘gehuurde grond’ 105 105 

Forensenbelasting op eigen grond 286 286 

Opbrengst forensenbelasting  (bedragen x  €1.000)   2019  2020 

Raming opbrengst forensenbelasting 52 51 

Werkelijke opbrengst forensenbelasting 52 49 

Verschil werkelijke opbrengst en raming 0 -/-2 

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren -/-1 -/-1 
 

Lokale lastendruk 

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 € 269.000 
in 2019 respectievelijk € 285.000 in 2020, conform de uitgangspunten van de Waarderingskamer 
  
De ontwikkeling van de lokale lastendruk in de gemeente Tubbergen is als volgt: 
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Geen eigen woning* (in €) 2019 2020 verschil Verschil in % 

Rioolheffing (tot 300 m³ waterverbruik) 74,50 74,50 0,00 0,0 % 

Afvalstoffenheffing: 
a. basistarief (vast recht) 
b. 4 ledigingen restafval (container 240 liter) 

80,00 
42,40 

80,00 
42,40 

0,00 
0,00 

0,0 % 
0,0 % 

Totaal 196,90 196,90 0,00  0,0 % 

  

Eigen woning (Gemiddelde woningwaarde: € 285.000*) 
(bedragen in €) 

2019 2020 Verschil In % 

Ozb* 296,00 308,00 12,00  3,9% 

Rioolheffing (tot 300 m³ waterverbruik): 
a. rioolheffing eigenaar 
b. rioolheffing gebruiker 

  
189,30 
74,50 

  
189,30 
74,50 

  
0,0 
0,0 

  
 0,0% 
  0,0% 

Afvalstoffenheffing: 
a. basistarief (vast recht) 
b. 4 ledigingen restafval (container 240 liter) 

80,00 
42,40 

80,00 
42,40 

0,0 
0,0 

  0,0% 
 0,0% 

Totaal 682,20 694,20 12,00 2,6% 
 

Kwijtscheldingsbeleid 

Kwijtschelding is een 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 minimumnormen hebben, 
kwijtschelding te verlenen van hun belastingschuld. 
  
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 de volgende heffingen: 

 Afvalstoffenheffing: het basistarief 

 Rioolheffing en 

 Onroerendezaakbelastingen. 
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Aantal kwijtscheldingsverzoeken   2019  2020 

Aanvragen: volledige afwijzing 32 26 

Aanvragen: gedeeltelijke toewijzing  0 0 

Aanvragen:  volledige toewijzing 137 124 

Totaal 159 150 

      

Kwijtscheldingsbedragen  (bedragen x  €1.000)  2019 2020 

Raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 15 22 

Werkelijke kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 20 22 

Verschil tussen werkelijke kwijtschelding en raming -/-5 0 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Risicobeheersing en weerstandsvermogen 

Op 15 december 2020 is door de raad de Kadernota Integraal Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen 2020 vastgesteld. Risicomanagement omvat alles wat we doen om risico’s, 
kansen en onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen. Risicomanagement moet onze 
organisatie in staat stellen doelstellingen optimaal te realiseren. Dit impliceert prioriteiten stellen en 
sommige risico’s bewust accepteren. Daartoe is het noodzakelijk gedetailleerd inzicht te hebben in alle 
risico’s die samenhangen met alle gemeentelijke activiteiten en processen. De uitdaging is om binnen 
de organisatie 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 de realisatie van onze doelen als ook bij bestuurlijke besluitvorming Hierbij 
is een voortdurende balans tussen de systeemwereld en de leefwereld van groot belang. Hierin is de 
belangrijkste uitdaging binnen de organisatie dat we deze twee werelden samenbrengen in wat 
gemeenten doen, hoe zij dat doen en hoe ze hierin omgaan met de samenleving en de kracht van de 
samenleving en de inwoners benutten. Kortom: Nevenheid waar het kan, overheid waar het moet. 
Integraal risicomanagement kan hierin bijdragen door het in balans brengen/houden van deze twee 
werelden en daardoor een verbetering te bewerkstelligen in geprofessionaliseerde sturing en een 
verbeterde borging en bestendiging van de organisatie te creëren. Met deze kadernota zetten we een 
belangrijke stap in het versterken van risicomanagement, met als doel het bewust en verantwoord 
omgaan met risico’s door een open en transparante manier van samenwerken. 
  
Integraal risicomanagement is de nieuwe manier van denken over risico’s, kansen en onzekerheden. 
Het doel van deze integrale aanpak is het vergroten van het risicobewustzijn van organisatie en 
bestuur, zodat een goede en verantwoorde balans ontstaat tussen risico’s nemen en risico’s 
beheersen. Het continu organiseren van aandacht voor en het gesprek over risico’s vormt de basis van 
deze aanpak. Door regelmatig het gesprek te voeren - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - over 
(strategische) risico’s, ontstaat een gezamenlijk beeld. Niet door te zenden, te vertellen en voor te 
lichten, maar door te delen, te bespreken en de dialoog aan te gaan. De risicodialoog is een open 
gesprek met als doel het gezamenlijk bepalen van een constructieve risico-aanpak. Het gesprek en de 
communicatie over risico’s is een essentieel onderdeel van integraal risicomanagement. Transparantie 
is hierbij het uitgangspunt. 
  
Risico's kunnen financiële consequenties met zich meebrengen. De financiële gevolgen van de risico's 
worden periodiek tijdens de P&C-cyclus inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
Risicobeheersing. Naast financiële consequenties worden dan ook de impact van imagoschade en de 
impact op de realisatie van onze organisatiedoelstellingen gewogen. 
  
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 en weerstandscapaciteit 

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

Risico Kans Maximaal Effect 

Aanpak implementatie decentralisatie 50 1.000.000 9,76 

Algemene uitkering: Als gevolg van minder uitgaven door het Rijk bestaat 
de kans dat de omvang van het gemeentefonds naar beneden wordt 
bijgesteld met als gevolg dat de hoogte van de algemene uitkering voor de 
gemeenten lager is dan op grond van eerdere circulaires mocht worden 
aangenomen. Dit betekent een tegenvaller voor de gemeenten. 

70 500.000 6,84 

Als gevolg van onjuist en onzorgvuldig handelen van medewerkers en/of 
systemen bestaat de kans op het weglekken of het onjuist/ongewild 
verspreiden van informatie aan onbevoegde partijen/individuen ( 
Noaberkracht werken / privacy en informatiebeveiliging), waardoor en een 
boete of aansprakelijkstelling volt vanuit AP. 

30 810.000 4,79 

Als gevolg van het verliezen van bezwaar- en beroepsprocedures 
inzake ruimtelijke  (bestemmings)plannen bestaat de kans op 
overschrijden van termijnen en budgetten waardoor de gemeente 
extra kosten moet maken. 

40 500.000 3,96 

CORONA - Inkomsten: inbaarheid van gemeentelijke belastingen 
retributies,  WOZ, drinkwater, riool, toeristen & forensen belasting. 

70 250.000 3,49 

CORONA - Hogere uitgaven volksgezondheid en open einde 
regelingen i.r.t. WMO, jeugdzorg; specifiek acute zorg aan huis 
eenzamen. 

70 250.000 3,46 

CORONA - Minder inkomsten: door uitstel 
betaaltermijnen/faillissementen een toename debiteuren. 

70 250.000 3,46 

CORONA - Uitvoering noodregeling bijstand ZZP-ers 70 250.000 3,45 

Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50 250.000 2,98 

Verhoogde vraag naar voorzieningen (Participatiewet) 90 150.000 2,66 

Doeluitkeringen/Subsidieverstrekkingen (Opzet): Het risico dat 
subsidievoorwaarden niet worden nageleefd en/of 
subsidies  onrechtmatig  worden gedeclareerd. 

50 250.000 2,48 
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Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd (Monte Carlo). Hieruit volgt dat 
90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3,36 miljoen (benodigde 
weerstandscapaciteit). 
  
Beschikbare weerstandscapaciteit  

Beschikbare  weerstandscapaciteit (x  €1.000) 

Weerstand Capaciteit 2020 

Algemene reserve 5.646.000 

Totale weerstandscapaciteit 5.646.000 

  
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. 

 
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 

  
= 

€ 5.646.000 

  
= 

  
1,68 

benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 3.360.000 

  
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van 
het berekende ratio. 
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Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer 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 

De ratio valt dan in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. De 
confrontatie met de door de gemeenteraad vastgestelde ratio van 1,5 en de gevolgen daarvan 
betrekken we bij het opstellen van de perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021). 
De benodigde weerstandscapaciteit is iets hoger dan bij de jaarrekening 2019 door de toevoeging van 
de risico's als gevolg van corona. 

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 
het kader stellende 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 
  
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. 
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  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020 

A Vaste schulden 5.967 4.608 4.609 

B Netto vlottende schuld 5.456 4.306 3.282 

C Overlopende passiva 1.663 1.299 4.982 

D Financiële activa 2.569 1.679 2.475 

E Uitzettingen < 1 jaar 11.667 12.387 9.323 

F Liquide middelen 229 235 168 

G Overlopende activa 349 359 2.148 

H Totale baten 45.589 42.123 48.581 

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

-3,8 -10,6 -2,6 

 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020 

A Vaste schulden 5.967 4.608 4.609 

B Netto vlottende schuld 5.456 4.306 3.282 

C Overlopende passiva 1.663 1.299 4.982 

D Financiële activa 850 758 866 

E Uitzettingen < 1 jaar 11.667 12.387 9.323 

F Liquide middelen 229 235 168 

G Overlopende activa 349 359 2.148 

H Totale baten 45.589 42.123 48.581 

  

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

0,0 -8,4 0,8 
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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 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020 

A Eigen vermogen 25.683 16.884 25.817 

B Balanstotaal 43.119 50.063 43.133 

  Solvabiliteit (A/B) x 100% 59,6 33,6 59,9 

  
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 

2019 
Begroting 

2020 
Jaarrekening 

2020 

A 
Niet in exploitatie genomen 
bouwgronden 

0 0 0 

B Bouwgronden in exploitatie -618 -659 -394 

C Totale baten 45.589 42.123 48.581 

  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -1,4 -1,6 -0,8 

  
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. 
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  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 

2019 
Begroting 

2020 
Jaarrekening 

2020 

A Totale structurele lasten 41.103 41.688 46.227 

B Totale structurele baten 43.718 41.140 47.372 

C 
Totale structurele toevoegingen aan 
de reserves 

0 0 0 

D 
Totale structurele onttrekkingen aan 
de reserves 

0 93 5 

E Totale baten 45.589 42.123 48.581 

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

5,7 -1,1 2,4 

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 
het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruikt heeft moeten maken van deze 
optie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

                                     
               

 

168 

11/05/2021 Pagina 168 van 256 

 

  (bedragen in €) 
Jaarrekening 

2019 
Begroting 

2020 
Jaarrekening 

2020 

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) 

283 326 308 

B 
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde 
WOZ-waarde 

264 264 264 

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 122 122 122 

D Eventuele heffingskorting n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

E Totale woonlasten (A+B+C+D) 669 712 694 

F Woonlasten landelijk gemiddelde 740 n.n.b. 776 

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

90% n.n.b. 89% 

  
Totaal tabel kengetal en uitkomst 

Kengetal Uitkomst (%) 
Jaarrekening 

2019 
Begroting 

2020 
Jaarrekening 

2020 

Netto schuldquote -3,8 -10,6 -2,6 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
verstrekte geldleningen 

0,0 -8,4 0,8 

Solvabiliteit 59,6 33,6 59,9 

Grondexploitatie -1,4 -1,6 -0,8 

Structurele exploitatieruimte 5,7 -1,1 2,4 

Belastingcapaciteit 90% n.n.b. 89% 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

Kaders en cijfers 

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. 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 voorziening ‘Planmatig onderhoud gebouwen’. 
  
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 2019-2024) 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. 
  
Kerncijfers 
Voor de onderscheiden kapitaalgoederen zijn in de tabel hieronder de kencijfers vermeld: 
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  Aspect 
Binnen de 

kom 
Buiten de 

kom 

Wegen Weglengte totaal 90 km 385 km 

  Oppervlakte elementenverharding 57.9 ha 12.2 ha 

  Oppervlakte asfaltverharding 21.4 ha 70.2 ha 

  Oppervlakte betonverharding 1.3 ha 38.3 ha 

  Oppervlakte overige 0.5 ha 53.9 ha 

  Aantal bruggen 3 st 38 st 

  Aantal duikers 12 st 1090 st 

Riolering Gemengde hoofdriolering 70 km. 

  (verbeterd) Gescheiden stelsel hoofdriolering 40 km. 

  Kolken 6.650 

  Pompunits drukriolering buitengebied 424 

  Drukriolering buitengebied 150 km. 

  Rioolgemalen 42 

  Persleidingen 6 km. 

  IT riolen 10 km. 

  Wadi’s 35 

  Bergbezinkbassins 12 

  Externe overstorten 22 

  
Interne overstorten, stuwputten, wervelventielen, 
etc. 

16 

Groen Beplantingsoppervlakte (natuurlijk) 7 ha 0.5ha 
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  Beplantingsoppervlakte (in cultuur) 8 ha 0.2 ha 

  Oppervlakte gazon 30 ha 1.6 ha 

  Aantal bomen 5.031 st 9.137 st 

Gebouwen Schoolgebouwen 13.796 m² 

  Sportaccommodaties 5.770 m² 

  Maatschappelijk/culturele functies 2.674 m² 

  Monumenten 266 m² 

  Eigen bedrijfsvoering 3.935m² 
 

Beleid en beheer 

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 wordt 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 eigen bedrijfsvoering 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 
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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 Hot-Spot 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. 
Daarbij is vastgesteld dat we het wegenonderhoud gedifferentieerd gaan uitvoeren op basis van de 
reeds vermelde functionele indeling van wegen. Daarbij is vastgesteld de hieronder staande kwaliteit 
te gaan hanteren.  

Gewenste 
kwaliteit 

Bedrijventer
rein 

Buitengeb
ied 

Buitengeb
ied 
Extensief 

Fietspad
en/ 
recreatief 

Cent
ra 

Hotsp
ot 

Hoofdw
eg 

Woongeb
ied 

Asfalt 

Rijbane
n 

C C C C     C C 

Fietspad       C     C C 

Voetpad
en 

                

Overige             C C 

Beton Alle C C C C     C C 

Element
en 

Rijbane
n 

C C C C B B C C 

Fietspad             C   

Voetpad
en 

C     C B B C B 

Overige C C C C B   C C 
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Kwaliteitsniveau 
  

A B C D 

Asfalt/beton 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober Verloedering 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Groot Zeer groot 

Beheerbaarheid Voldoende Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkheid Veilig 
Grotendeels 
veilig 

Beperkt 
Veilig 

Onveilig 

Hinder/Overlast Nauwelijks Incidenteel Regelmatig Constant 

Elementen 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober Verloedering 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Matig Groot 

Beheerbaarheid Voldoende Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkheid Veilig 
Grotendeels 
veilig 

Beperkt 
Veilig 

Heel 
onveilig 

Hinder/Overlast Nauwelijks Incidenteel Regelmatig Constant 

Bij de keuze voor deze kwaliteitsniveaus horen de effecten zoals weergegeven in bovenstaande 
tabel. 
  
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. Zodra de resultaten vanuit 
het inspectie/ en monitorings-programma bekend worden zal indien noodzakelijk de hoogte van dit 
bedrag opnieuw worden bezien. 
  
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. 3600 lichtpunten onderhouden. Grootschalig onderhoud 
en vervanging pakken we bij voorkeur planmatig aan als onderdeel van een groter renovatieproject. 
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Energiebesparing en duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige 
verlichting door ledverlichting. Ledverlichting is binnen het ideaal doel ‘Bestendigen’ binnen het thema 
Mobiliteit & Bestendigheid behandeld. 
  
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 monitoring 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 inspectiefrequentie nodig is en 
welke eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 
  
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 4 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). 
  
Onderhoudsplannen 
Voor de onderscheiden kapitaalgoederen zijn onderhoudsplannen opgesteld, waarin is aangegeven 
op welk kwaliteitsniveau het kapitaalgoed wordt onderhouden. Goede onderhoudsplannen en de 



 
 
  

                                     
               

 

175 

11/05/2021 Pagina 175 van 256 

 

consequente uitvoering ervan zijn noodzakelijk. Door het onderhoud volgens planvorming uit te voeren 
kunnen we, vooral bij wegen, aansprakelijkheidsstellingen tot een minimum beperken. 
  
Afstemming 
Jaarlijks stemmen we de onderhoudsplannen voor wegen, riolering en groen op elkaar af. Soms is het 
mogelijk om het onderhoud in technische en/of financiële zin te combineren. Dat heeft de voorkeur 
wanneer we daarmee ook de effecten voor de omgeving of de samenleving positief beïnvloeden. 
  
Beleidsplannen in ontwikkeling 
De beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen is wat betreft de arealen wegen en kunstwerken in 2016 
vastgesteld. De ontwikkelingen op deze arealen worden permanent gemonitord en waar mogelijk 
doorvertaald naar het geplande onderhoud. 
  
Gebouwen 
De ontwikkelingen op het gebouwenareaal worden permanent gevolgd en waar mogelijk doorvertaald 
op het geplande onderhoud. Daar waar onduidelijkheden over de toekomstige functie van gebouwen 
aan de orde zijn, krijgt het onderhoud maatwerk. Sinds 2015 heeft de Tubbergse Onderwijs Federatie 
(TOF) de verantwoording voor al het onderhoud van de schoolgebouwen. 
  
Externe beleidsontwikkelingen die impact hebben op onderhoud 
Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor lokale bruggen, die met de huidige systematiek 
voor inspectie vaak (onterecht) het stempel ‘einde levensduur’ of ‘afgekeurd’ krijgen. Dat komt omdat 
lokale bruggen nu vaak beoordeeld worden op grond van normen die voor bruggen op rijkswegen 
gelden – en die zijn te zwaar voor de lokale omstandigheden. Het initiatief hiertoe is in 2015 gestart en 
inhoudelijke voorstellen worden in 2016 verwacht. De uitkomsten hiervan zijn ook van belang voor de 
pilot met het assetmanagement op bruggen. 

Kwaliteit en financieel 

Kwaliteit 
Wegen 
In 2020 is onderhoud uitgevoerd aan verschillende wegen in onze gemeente. De werkzaamheden zijn 
ingepland op basis van de inspectieresultaten. Groot asfalt onderhoud is onder meer uitgevoerd aan 
Denekamperweg (Vasse), Weitemansweg (Geesteren), L. von Bonninghhausenstraat en 
Oldenzaalseweg (beide Tubbergen). Daarnaast op meerdere plaatsen kleinschaliger onderhoud 
uitgevoerd. Onderhoud aan elementenverharding is o.m. uitgevoerd aan Grotestraat Tubbergen 
(voegwerk) en Kupersweg, Verder vooral aan trottoirs. I.c.m. projecten is gewerkt aan centrumplan 
Fleringen, Kotmanstraat/Beekstraat (Geesteren) en Weuststraat (Langeveen). 
  
Bij de vaststelling van MJOP in 2016 is gekozen om wegenonderhoud uit te voeren op basis van door 
raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. Recent is een analyse uitgevoerd hoe de kwaliteit van de arealen 
zich heeft ontwikkeld. Hierbij is dezelfde systematiek aangehouden als bij de totstandkoming van het 
MJOP. Door ingenieursbureau AnteaGroup is op basis van weginspecties van verschillende jaren 
(2015-2019) de kwaliteit in kaart gebracht. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde kwaliteit zich 
gedurende die jaren heeft ontwikkeld rond het door raad vastgestelde niveau C (oranje). 
Onderstaande grafiek geeft het totaal over alle type verhardingen weer. 
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Analyse uitgesplitst naar de verschillende soorten wegverharding (asfalt en elementen) geeft een 
gelijkluidend beeld, waarbij opvalt dat de gemiddelde kwaliteit van elementenverhardingen iets hoger 
ligt. 
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Bruggen 
Daadwerkelijke vervanging/planmatig groot onderhoud is getemporiseerd in afwachting van nieuwe 
rekenregels voor draagkrachtberekeningen. Oorspronkelijk werden dezelfde eisen gesteld voor 
kunstwerken van Rijkswaterstaat als gemeentelijke kunstwerken, terwijl de verkeersintensiteit en 
belasting anders is. De eisen waren zo streng, dat vooral veel kleinere bruggen en viaducten moesten 
worden afgekeurd. De definitieve Nen-normen zijn inmiddels gepubliceerd. De resultaten van de 
inspecties zijn inmiddels gedateerd; we zijn nu gestart met een actualisatie van inspectie op basis van 
NEN-systematiek. Met de resultaten van de inspecties kan worden bezien in hoeverre de gemeentelijke 
kunstwerken nog voldoen en welke maatregelen noodzakelijk zijn. De verwachting is dat op basis van 
de nieuwe inspectieresultaten de komende jaren onderhoud noodzakelijk zal zijn. 
  
Openbare verlichting 
Regulier onderhoud is uitgevoerd aan de openbare verlichting op basis van inspecties en meldingen. 
Projectmatig is in 2020 gewerkt aan verlichting in onder andere Fleringen en Geesteren 
(Mensinkkamp). 
  
Rioleringen 
In 2020 heeft rioolvervanging plaatsgevonden in de Zenderseweg in Albergen in Kotmanstraat/Oude 
Lutkeberg in Geesteren. Er is ruim twaalf km riolering gereinigd en geïnspecteerd. Als uitvloeisel van 
de inspecties uit 2029 zijn door wegfrezen op diverse plaatsen boomwortels en andere obstakels 
verwijderd. 
  
Het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning zoals die in het GRP is benoemd. Er moeten in 
samenwerking met het waterschap bij en naar de zuivering van Tubbergen nog enkele grote 
vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn opgenomen in het GRP. 
 
Groen 
In 2020 is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen vastgesteld (KOG). Op basis van dat plan en het daarbij 
horende uitvoeringsprogramma zal de komende jaren worden gewerkt aan de verbetering van de 
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kwaliteit van het openbaar groen in onze gemeente. In 2020 zijn in kader van het KOG-werkzaamheden 
uitgevoerd in Fleringen (centrumplan), Albergen (Zenderseweg) en Langeveen (Weuststraat). 
 
Gedurende 2020 is regulier onderhoud uitgevoerd aan he openbaar groen.; dit betreft voornamelijk 
verzorgend onderhoud en is grotendeels uitgevoerd door Soweco. Door middel van periodieke 
inspecties (schouwen) wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden 
beoordeeld. In onderstaande grafiek is per functioneel onderdeel (verblijfsgebied, centrum/hotspot en 
buitengebied) de totaalindruk in beeldkwaliteit weergegeven. De totaalindruk is uitgesplitst naar de 
onderdelen verzorging, verharding, meubilair en groen. Uit de grafiek is af te lezen dat de door raad 
vastgestelde beeldkwaliteit wordt bereikt. 

 
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, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Binnen dit programma wordt eveneens rekening 
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gehouden met een percentage voor onvoorziene omstandigheden en tegenvallers. De reserve 'wegen 
en kunstwerken' is bedoeld om planmatig groot onderhoud gelijkmatig over de begrotingsjaren te 
verdelen. 
  
Bruggen 
In 2016 hebben we het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Besloten is daarbij tot een 
nader onderzoek om de kwaliteit van de kunstwerken in kaart te brengen. Vooruitlopend hierop is 
besloten met ingang van 2017 structureel € 50.000 toe te voegen aan het budget.  
  
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 af kunnen schrijven. 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 2019-2024. 
  
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. 
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Financiering 

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 € 3,7 miljoen betekent dat Tubbergen in 2020 tot een bedrag van € 3,7 miljoen 
met kort geld (looptijd < 1 jaar) mocht financieren. 

Kasgeldlimiet (bedragen x €1 mln.) 

Begrotingstotaal 2020  43,2 

Vastgesteld percentage          8,50% 

Kasgeldlimiet 3,7 

  
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 1/5e deel van de totale begroting aan rentegevoeligheid 
onderhevig zijn. 

Renterisiconorm (bedragen x €1 mln.) 

Begrotingstotaal 2020 43,2 

Vastgesteld percentage        20% 

Renterisiconorm    8,6 

Renterisico: herfinanciering + renteherziening                       1,4 

Ruimte          7,2 

  
In 2020 wordt geen renterisico gelopen volgens de renterisiconorm. 
  
Leningen 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de geldleningen in 2020: 
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Leningen (opgenomen) (bedragen x €1 mln.) 

Beginstand per 1 januari 2020  6,0 

Bij: nieuwe leningen t.b.v. investeringen                 0,0 

Af: reguliere aflossingen                    1,4 

  vervroegde aflossingen                     0,0 

Eindstand per 31 december 2020 4,6 

  
Algemene ontwikkelingen 
Geldleningen 
In 2020 hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. De reguliere aflossingen in 2020 zijn € 1,4 
miljoen en de rentelasten € 81.000. 
  
Rentevisie, liquiditeit en schatkistbankieren 
De gemeente Tubbergen heeft 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. 
  
Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd 
naar onze bankrekening bij het Ministerie. 
  
EMU Saldo 
Het EMU-saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de 
investeringen over een bepaald jaar. Voor 2020 is het EMU-saldo € 0,3 mln.    
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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. 
  
Op 25 februari 2019 heeft uw raad het Beleidskader verbonden partijen 2019 vastgesteld en 
kennisgenomen van de door ons college vastgestelde Spelregels bestuur en toezicht verbonden 
partijen. In het beleidskader zijn de volgende punten verder uitgewerkt: 

1. Afwegingskader deelname verbonden partijen 
2. Bestuurlijke rollen (eigenaar en opdrachtgever) 
3. Toezicht op verbonden partijen 
4. Informatievoorziening aan de raad 

  
Door het vaststellen van het Beleidskader verbonden partijen 2019 beschikt de gemeente over een 
afwegingskader voor toekomstige besluitvorming over toe- en uittreden bij verbonden partijen. 
Daarnaast geeft dit beleidskader aan hoe de gemeente grip op verbonden partijen wil vormgeven en 
welke rollen de gemeente daarbij heeft. 
  
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. De verbonden 
partijen waarbij de gemeente Tubbergen betrokken is, ziet u hieronder. 

Wat hebben we gedaan in 2020? 

Gemeenschappelijke regelingen 
 

- Crematoria Twente  
Vestigingsplaats Enschede 
  
Activiteiten 
Het openbaar lichaam Crematoria Twente (OLCT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 
op de lijkbezorging. Deze taken zijn ondergebracht in Crematoria Twente/Oost- Nederland B.V. 
  
Bestuurlijk belang 
Het OLCT is een gemeenschappelijke regeling. Het college benoemt uit zijn midden een lid van het 
algemeen bestuur (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
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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. 
  
Financieel belang 
De geraamde winstuitkering voor 2021 bedraagt € 0. 
EV 31-12-2019: € 1.579.000; EV 1-1-2021: € 1.579.000; EV 31-12-2021: € 1.579.000 
VV 31-12-2019: € 7.000; VV 1-1-2021: € 0; VV 31-12-2021: € 0 
Resultaat 2021: € 17.000 negatief 
  
Risico's 
Financieel belang - Klein 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen 12 Twentse en Achterhoekse gemeenten 
Programma Sociaal domein 
 

 

- Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  
Vestigingsplaats Denekamp 
  
Activiteiten 
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 bedrijfsvoeringsorganisatie voert uitsluitend taken uit voor bestuursorganen van Dinkelland en 
Tubbergen. 
  
Bestuurlijk belang 
De colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen vormen gezamenlijk het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. 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. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt € 13.830.000. 
EV 31-12-2019: € 4.314.000; EV 1-1-2021: € 2.437.000; EV 31-12-2021: € 1.920.000 
VV 31-12-2019: € 5.376.000; VV 1-1-2021: € 3.829.000; VV 31-12-2021: € 3.528.000 
Resultaat 2021: € 0 
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Risico's 
Financieel belang - Groot 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Hoog 
  
Deelnemende partijen Gemeenten Tubbergen en Dinkelland 
Programma's Deze verbonden partij raakt alle basisprogramma's. 
 

 

- Omgevingsdienst Twente  
Vestigingsplaats Almelo 
  
Activiteiten 
De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel 
de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en 
bodem uit. 
  
Bestuurlijk belang 
Het openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente is een verplicht samenwerkingsverband van alle 
Twentse gemeenten en provincie Overijssel in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het 
college benoemt uit zijn midden een lid van het algemeen bestuur (= wethouder Volmerink). Ieder lid 
van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt volgens de vastgestelde begroting 2021 van de ODT € 
344.000. In de deze vastgestelde begroting is (nog) geen rekening gehouden met de aanvullende 
bijdrage van € 183.000 zoals opgenomen in deze begroting 2021 gemeente Tubbergen  
EV 31-12-2019: € 1.125.000; EV 1-1-2021: € 709.000; EV 31-12-2021: € 742.000 
VV 31-12-2019: € 1.787.000; VV 1-1-2021: € 1.613.000; VV 31-12-2021: € 1.555.000 
Resultaat 2021: € 0 
  
Risico's 
Financieel belang - Middel 
Risicoscore - Groot 
Toezicht regime - Hoog 
  
Deelnemende partijen Alle 14 Twentse gemeenten en provincie Overijssel 
Programma's Veiligheid, Milieu, Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 
 

 

- Regio Twente  
Vestigingsplaats Enschede 
  
Activiteiten 
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. Sociaaleconomische structuurversterking; 
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d. Recreatieve voorzieningen; 
e. Bovengemeentelijke belangenbehartiging; 
* vrijwillige samenwerking 
f. Faciliteren, coördineren en afstemmen gemeentelijke aangelegenheden; 
g. Bedrijfsvoering. 
  
Bestuurlijk belang 
Het openbaar lichaam Regio Twente is een gemeenschappelijke regeling. 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. 
  
 Binnen de Regio Twente zijn er 3 bestuurscommissies: 
1. Publieke Gezondheid 
2. Agenda van Twente 
3. Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) 
  
Wethouder Berning-Everlo is lid van de bestuurscommissies Publieke Gezondheid en 
OZJT. Wethouder Bekhuis-Groothuis is lid van de bestuurscommissie Agenda van Twente en van de 
auditcommissie. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt € 1.219.000. 
EV 31-12-2019: € 9.999.000; EV 1-1-2021: € 9.992.000; EV 31-12-2021: € 10.030.000 
VV 31-12-2019: € 24.480.000; VV 1-1-2021: € 18.136.000; VV 31-12-2021: € 20.537.000 
Resultaat 2021: € 0 
  
Risico's 
Financieel belang - Groot 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Hoog 
  
Deelnemende partijen Alle 14 Twentse gemeenten. 
Programma's Bestuur & middelen, Veiligheid, Openbare ruimte & mobiliteit, Economie, Cultuur & 
recreatie, Sociaal domein, Milieu, Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 
  
Ontwikkelingen 
De 14 Twentse gemeenten hebben in september 2019 met het vaststellen van de veranderopdracht 
voor Regio Twente, besloten om hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere 
partners in de regio Twente te versterken om zo kansen te kunnen pakken en gezamenlijke ambities 
beter waar te kunnen maken. Met die veranderingen willen de Twentse gemeenten uiteindelijk meer 
eenvoud en focus bereiken in de regionale samenwerking met minder bestuurlijke drukte en tegen 
lagere kosten. Uit de veranderopdracht komt een aantal wijzigingen voort: 
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1. Een bestuursmodel voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op het 
gebied van economische ontwikkeling en innovatie; 
2. Het omvormen van de bestaande Regeling Regio Twente naar een nieuwe regeling waarbij 
samenwerking op het terrein van de gezondheid centraal wordt gesteld; 
3. Een nieuwe positionering van het taakveld Recreatieve voorzieningen; 
4. Een andere uitvoering van de vrijwillige samenwerkingen tussen de gemeenten. 
De besluitvorming hierover is begin 2021 aan de raad voorgelegd en behelst de oprichting van een 
Stichting Twente Board, de oprichting van bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente en de 
wijziging van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid. 
 

 

- Soweco  
Vestigingsplaats Almelo 
  
Activiteiten 
Soweco N.V. voert in opdracht van het openbaar lichaam Soweco de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) uit. 
  
Bestuurlijk belang 
Het openbaar lichaam Soweco is een gemeenschappelijke regeling. Ieder college benoemt uit zijn 
midden 2 collegeleden in het algemeen bestuur van Soweco (= wethouder Berning-Everlo en 
wethouder Bekhuis-Groothuis). Wethouder Berning-Everlo is tevens lid van het dagelijks bestuur. 
  
Financieel belang 
De geraamde exploitatiebijdrage voor 2021 bedraagt€ 449.000. 
EV 31-12-2019: € 2.592.000; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 6.744.000; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: € 0 
  
Risico's 
Financieel belang - Groot 
Risicoscore - Groot 
Toezicht regime - Hoog 
  
Deelnemende partijen Gemeenten Tubbergen, Twenterand, Almelo, Wierden, Hellendoorn en 
Rijssen-Holten 
Programma's Sociaal domein, Openbare ruimte & mobiliteit 
  
Ontwikkelingen 
Op 29 juni 2020 heeft de raad het college toestemming verleend tot opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) Soweco. In vervolg hierop heeft het Algemeen Bestuur van de GR 
Soweco op 2 juli 2020 besloten tot liquidatie van het openbaar lichaam en tot het opstellen van een 
liquidatieplan ter vereffening van het vermogen van de GR Soweco en Soweco NV met de daar aan 
gelieerde dochterondernemingen Soflex BV en Perspect BV.  Het liquidatieplan is behandeld in de 
raadsvergadering van maart 2021. 
 
Op 1 februari 2021 heeft het college besloten om de lokale uitvoering van de Wsw op te dragen aan 
een stichting. 
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- Stadsbank Oost Nederland  
Vestigingsplaats Enschede 
  
Activiteiten 
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. 
  
Bestuurlijk belang 
Het openbaar lichaam Stadsbank Oost Nederland is een gemeenschappelijke regeling. Het college 
benoemt uit zijn midden een lid van het algemeen bestuur (= wethouder Berning-Everlo). Elk lid van 
het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt € 77.000. 
EV 31-12-2019: € 1.696.000; EV 1-1-2021: € 1.082.000; EV 31-12-2021: € 1.294.000 
VV 31-12-2019: € 14.616.000; VV 1-1-2021: € 14.817.000; VV 31-12-2021: € 14.572.000 
Resultaat 2021: € 0 
  
Risico's 
Financieel belang - Klein 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten 
Programma's Sociaal domein 
 

 

- Veiligheidsregio Twente  
Vestigingsplaats Enschede 
  
Activiteiten 
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. 
  
Bestuurlijk belang 
Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Twente is een verplicht samenwerkingsverband van alle 14 
Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 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 



 
 
  

                                     
               

 

188 

11/05/2021 Pagina 188 van 256 

 

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. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt € 1.624.000. 
EV 31-12-2019: € 2.146.000; EV 1-1-2021: € 2.439.000; EV 31-12-2021: € 2.579.000 
VV 31-12-2019: € 55.268.000; VV 1-1-2021: € 53.827.000; VV 31-12-2021: € 62.055.000 
Resultaat 2021: € 0 
  
Risico's 
Financieel belang - Groot 
Risicoscore - Groot 
Toezicht regime - Hoog 
  
Deelnemende partijen Alle 14 Twentse gemeenten 
Programma Veiligheid  
 

  

Coöperaties en vennootschappen 
 

- BNG  
Vestigingsplaats Den Haag 
  
Activiteiten 
De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier voor overheden. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 30.000 aandelen (0,05387%). 
  
Financieel belang 
De geraamde dividenduitkering voor 2021 bedraagt € 40.000. 
EV 31-12-2019: € 4,9 miljard; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 144,8 miljard; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Middel 
Risicoscore - Laag 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat en voor de andere helft 
in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 
Programma Bestuur & middelen 
 

 

- CBL Vennootschap B.V.  
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd. 
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- Cogas  
Vestigingsplaats Almelo 
  
Activiteiten 
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. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 293 aandelen (5,75%). 
  
Financieel belang 
De geraamde dividenduitkering voor 2021 bedraagt € 586.000. 
EV 31-12-2019: € 180,5 miljoen; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 95,3 miljoen; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Middel 
Risicoscore - Laag 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen De aandelen zijn in handen van 9 Overijsselse gemeenten. 
Programma Bestuur & middelen 

 

 
- CSV Amsterdam B.V. 

 

Activiteiten 
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. 
Daarna zal de vennootschap kunnen worden geliquideerd. 
  
Bestuurlijk belang 
N.v.t. 
  
Financieel belang 
EV 1-1-2020: € 452.000; EV 31-12-2020: € 393.000  
VV 1-1-2020: € 84.000; VV 31-21-2020: € 27.000 
Resultaat 2020: € 172.000 positief 
  
Risico's 
Financieel belang - n.v.t. 
Risicoscore - n.v.t. 
Toezicht regime - n.v.t. 
  
Deelnemende partijen Alle voormalig aandeelhouders van Essent 
Programma Bestuur & middelen 
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- Enexis Holding N.V.  
Vestigingsplaats Den Bosch 
  
Activiteiten 
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. 
Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Enexis. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 32.331 aandelen (0,02%). 
  
Financieel belang 
De ontvangen dividenduitkering in 2020 bedraagt € 23.000. 
EV 1-1-2020: € 4,1 miljard; EV 31-12-2020: € 4,1 miljard 
VV 1-1-2020: € 4, 1 miljard; VV 31-12-2020: € 4,6 miljard 
Resultaat 2020: € 108 miljoen 
  
Risico's 
Financieel belang - Middel 
Risicoscore - Laag 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen De aandelen zijn in handen van 5 provincies en 88 gemeenten. 
Programma Bestuur & middelen 
 

 

- NV ROVA Holding  
Vestigingsplaats Zwolle 
  
Activiteiten 
ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht 
voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen). 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 260 aandelen (7,67%). 
  
Financieel belang 
De geraamde dividenduitkering voor 2021 bedraagt € 65.000. 
EV 31-12-2019: € 38.203.000; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 51.447.000; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Groot 



 
 
  

                                     
               

 

191 

11/05/2021 Pagina 191 van 256 

 

Risicoscore - Laag 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen 23 gemeenten 
Programma Milieu 
 

 

- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.  
Activiteiten 
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg 
van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap 
is sindsdien in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele 
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd. De vennootschap zal naar verwachting in 2021 
worden geliquideerd. 
  
Bestuurlijk belang 
N.v.t. 
  
Financieel belang 
EV 1-1-2020: € 1.590.000; EV 31-12-2020: € 1.569.000 
VV 1-1-2020: € 455.000; VV 31-12-2020: € 20.000 
Resultaat 2020: € 20.000 negatief 
  
Risico's 
Financieel belang - n.v.t. 
Risicoscore - n.v.t. 
Toezicht regime - n.v.t. 
  
Deelnemende partijen Alle voormalig aandeelhouders van Essent 
Programma Bestuur & middelen 
 

 

- Twence B.V.  
Vestigingsplaats Hengelo 
  
Activiteiten 
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. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 27.643 aandelen (= 3,26%). 
  
Financieel belang 
De geraamde dividenduitkering voor 2020 bedraagt €148.500. Daarnaast is nog een 
borgstellingsvergoeding geraamd van €54.900. 
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EV 31-12-2019: € 138,0 miljoen; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 148,4 miljoen; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Klein 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland 
Programma Milieu 
 

 

- Verkoop Vennootschap B.V.  
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.  
 

 

- Vordering op Enexis B.V.  
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd. 
 

 

- Wadinko  
Vestigingsplaats Zwolle 
Activiteiten 
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de 
werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= wethouder Bekhuis-Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 45 aandelen (= 1,884%). 
  
Financieel belang 
De geraamde dividenduitkering voor 2021 bedraagt € 22.500. 
EV 31-12-2019: 68,9 miljoen; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: € 1,6 miljoen; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Klein 
Risicoscore - Groot 
Toezicht regime - Gemiddeld 
  
Deelnemende partijen 24 gemeenten en provincie Overijssel 
Programma Bestuur & middelen 
 

  

Overige verbonden partijen 
 

- Euregio  
Vestigingsplaats Gronau (Duitsland) 
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Activiteiten 
Alles wat de EUREGIO doet, heeft in feite maar één doel. De sterke deelregio’s moeten tot “één” 
verzorgingsgebied samengroeien, tot een geïntegreerde en sterke regio om te leven en te werken. 
Een regio waarin de grens geen scheidende en belemmerende effecten meer heeft. Het gaat erom, 
de economische kracht en de levenskwaliteit in de regio te verhogen en de integratie van het gebied 
verder te verbeteren. 
  
Bestuurlijk belang 
De EUREGIO is een Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling met een speciale 
binationale structuur. Deze zorgt ervoor dat de belangen van de Nederlandse en Duitse leden gelijk 
vertegenwoordigd zijn. De Raad telt 42 Duitse en 42 Nederlandse leden en is het politieke orgaan van 
de EUREGIO. De 84 stemgerechtigde leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale 
verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de 
bevolkingscijfers. De in de EUREGIORaad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende 
fracties. Tubbergen wordt vertegenwoordigd door wethouder Bekhuis-Groothuis. En raadslid 
Lentferink. 
  
Financieel belang 
De geraamde bijdrage voor 2021 bedraagt € 6.000. 
EV 31-12-2019: n.n.b.; EV 1-1-2021: n.n.b.; EV 31-12-2021: n.n.b. 
VV 31-12-2019: n.n.b.; VV 1-1-2021: n.n.b.; VV 31-12-2021: n.n.b. 
Resultaat 2021: n.n.b. 
  
Risico's 
Financieel belang - Klein 
Risicoscore - Middel 
Toezicht regime - Laag 
  
Deelnemende partijen 42 Duitse en 42 Nederlandse leden 
Programma Bestuur & middelen 
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Grondbeleid 

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Vooral de grote zorgen om de 
gezondheidsrisico’s, diverse coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor de economie. Ondanks 
de gevolgen bleven de grondverkopen op peil. Vooralsnog heeft de coronacrisis nauwelijks gevolgen 
gehad voor het grondbedrijf. In deze paragraaf treft u de stand van zaken en de voortgang van de 
verschillende grondexploitaties over het jaar 2020 aan. De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 waren: 

1. Verkoop van elf van de tien geprognosticeerde woningbouwkavels 
2. Verkoop van een bedrijfskavel in het plan Lutkeberg; daarmee is het plan financieel afgerekend 

met de voormalige grondeigenaren. 
3. Vaststelling van een tweetal nieuwe grondcomplexen Hutten 2 (27 woningen) en Peddemors 

(drie woningen) 
 
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 2020 
De bouwcapaciteit in de grondcomplexen (aantallen kavels en/of te bouwen woningen) zijn 
overeenkomstig de woonvisie. De complexen zijn doorgerekend op basis van een geïndexeerde 
kostenraming bouw- en woonrijp maken van de afdeling Openbare Ruimte. De nog te verkopen 
bouwkavels zijn doorgerekend met de grondprijzen uit de grondprijsbrief 2021. In het kader van het 
voorzichtigheidsprincipe zijn de opbrengsten niet geïndexeerd. De winstnemingen zijn tot stand 
gekomen op basis van de verplichte poc methode uit het BBV. 
  
Complexen 

1. Binnenveld: het woonrijp maken is in 2020 afgerond. Daarom kan dit complex worden 
afgesloten. 

2. Hutten: het woonrijp maken is in 2020 afgerond. Daarom kan dit complex worden afgesloten. 
3. Weemselerveld Zuid: de laatste twee kavels zijn in 2020 verkocht, het woonrijp maken wordt 

in 2021 afgerond. 
4. Weemselerveld 3e fase: de laatste kavel is in 2020 verkocht, het complex kan worden 

afgesloten. 
5. Dannenkamp: het woonrijp maken is in 2020 afgerond. Daarom kan dit complex in 2020 

worden afgesloten. 
6. Steenbrei: de laatste kavel zal naar verwachting in 2021 worden verkocht. 
7. Knooperf: in 2021 zal de laatste grondtransactie met de ontwikkelaar worden afgerond. Het 

complex kan in 2021 worden afgesloten. 
8. De Scholt: In 2020 zijn zes kavels verkocht, de voorbereiding voor de laatste fase (elf 

woningen) is in 2020 opgestart. 
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9. Bessentuin: In 2020 zijn de laatste twee kavels verkocht. 
10. De Marke: In 2020 is gestart met het woonrijp maken. In 2021 wordt dit afgerond. 
11. Hutten 2: Naar verwachting kan in de loop van 2021 worden gestart met de gronduitgifte (27 

woningen). 
12. Peddemors: De bestemmingsplanprocedure (t.b.v. drie seniorenwoningen) is in 2020 

opgestart. 
13. Lutkeberg: De laatste kavel is in 2020 verkocht en het plan is conform de 

samenwerkingsovereenkomst met de voormalige grondeigenaren financieel afgerekend. 
Daarmee is het complex afgesloten. 

  
Resume 
In 2020 zijn in totaal elf kavels verkocht waar we op begrotingsbasis uitgingen van tien kavels. De 
voorraad niet verkochte kavels bedraagt 31 stuks (inclusief Hutten 2 en Peddemors voor in totaal 30 
stuks). Ultimo 2020 is een verkoopovereenkomsten gesloten voor de laatste kavel in het plan 
Steenbrei. Daarnaast verwachten we dat de kavels in Hutten 2 in 2021 en Peddemors vanaf 2023 
beschikbaar kunnen komen. 
 
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. Voor 2020 wordt € 0,68 miljoen winst genomen. 
 
Financiële resultaat 
In 2020 is voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. Hier stonden kosten 
van € 0,98 miljoen (o.a. verwervingen, bouw- en woonrijp maken, plankosten en rente) en een 
winstneming van € 0,68 miljoen tegenover. Daarmee is de boekwaarde van het grondbedrijf van -€ 0,3 
miljoen gestegen naar € 0,05 miljoen. 
 
Risico's 
De boekwaardes van de grondexploitaties zijn cumulatief doorgerekend met de kans op een 
rentestijging van 1%, de stagnatie van grondverkopen voor woningbouwkavels in een periode van twee 
jaar, een extra kostenstijging bouw- en woonrijp maken van 3% bovenop de reeds gehanteerde 
kostenstijging voor een periode van drie jaar en de kans op tegenvallers in het bouw- en woonrijp 
maken. Dit betrekken wij bij de berekening van onze benodigde weerstandscapaciteit in relatie tot het 
beschikbare weerstandsvermogen. Hiervoor verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen 
en risicobeheersing. 
  
Verwachtingen 
De huidige grondexploitaties zijn behoudend doorgerekend en geactualiseerd. Ondanks de goede 
marktomstandigheden en positieve vooruitzichten op de woningmarkt mogen tegenvallende 
verkoopresultaten niet helemaal worden uitgesloten. Mocht zich dit voordoen dan heeft dit gevolgen 
voor de jaarlijkse winstnemingen; deze kunnen dan aanzienlijk lager uitvallen. Omdat de voorraad 
woningbouwkavels op korte termijn raakt uitverkocht zullen we de focus blijven leggen op toekomstige 
gemeentelijke woningbouwlocaties. Hiervoor zal bij de begroting 2022 een meerjarenperspectief 
worden aangeboden. 
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Bedrijfsvoering 

Beleidsindicatoren 

De beleidsindicatoren geven een beeld van de prestaties hoe de besteding van de beschikbare 
middelen gaat plaatsvinden. In meetbare eenheden zullen de beleidsindicatoren informatie verschaffen 
over de interne beleidsprestaties maar ook in vergelijking met andere overheden. Onderbouwde 
keuzes kunnen worden gemaakt om te kunnen bijsturen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven. Naast opname in de begroting worden deze indicatoren digitaal beschikbaar gesteld op de 
website waarstaatjegemeente.nl. 
  

Beleidsindicatoren begroting 2020 

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering 2020 

Peildatum: Deelname 2020   

Indicator Waarde Eenheid 

Financieel  

Omvang formatie 6,70 Aantal fte per 1.000 inwoners. 

Omvang bezetting 7,75 Aantal medewerkers per 1.000 inwoners. 

Omvang overhead 9,6% Totale overhead gedeeld door totale lasten. 

Apparaatskosten € 647 Kosten per inwoner. 

Externe inhuur 10,7% 
Kosten externe inhuur gedeeld door de totale 
loonsom plus kosten externe inhuur. 

Maatschappelijk 

Afstand tot de 
arbeidsmarkt 

0,5% 
Percentage medewerkers met een "afstand tot de 
arbeidsmarkt". 

HRM  

Vrouwen in 
leidinggevende 
positie 

36% 
Aantal vrouwen in leidinggevende positie gedeeld 
door het totaal aantal leidinggevenden. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Ziekteverzuim 3,4% 
De verzuimde dagen gedeeld door het totaal 
aantal beschikbare dagen keer 100% 

Frequentie 
ziektemeldingen 

0,5 
Het gaat om het gemiddeld aantal 
ziektemeldingen per medewerker. 

Vergroening (35-) 17% 
Aantal medewerkers tot 35 jaar gedeeld door het 
totaal aantal medewerkers. 

Vergrijzing (55+) 35% 
Percentage medewerkers van 55 jaar of ouder 
t.o.v. het totaal aantal medewerkers. 

Instroom 9,0% 
Ingestroomde medewerkers gedeeld door het 
aantal medewerkers op 1 januari. 

Uitstroom 6,1% 
Vertrokken medewerkers gedeeld door het aantal 
medewerkers op 1 januari. 

Interne mobiliteit 4,0% 
Aantal medewerkers geplaatst op interne vacatures 
gedeeld door het aantal medewerkers op 1 januari. 

Klant 

Betaaldiscipline 95% 
Percentage inkoopfacturen dat binnen wettelijke 
termijn wordt betaald. 

E-facturering 2,9 
Deze score is een gemiddelde score op een 
schaal van 1 tot 4, waarbij 4 staat voor 100% 
digitale afhandeling van de inkomende facturen. 

Huisvesting 

Werkplekindex 1,2 Aantal fte gedeeld door het aantal werkplekken. 

Energiekosten € 17 
Kosten gas, stroom en overig, gedeeld door de 
beheerde oppervlakte. 

ICT 

Beheerde applicaties 204 
Het gaat om technisch en/of functioneel beheerde 
applicaties. 

ICT meldingen per 
klant 

6,8 
Het aantal ICT meldingen gedeeld door het aantal 
medewerkers van de organisatie. 
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Informatieveiligheid 

Informatieveiligheid heeft ook in 2020 veel aandacht gehad. Net als alle gemeenten in Nederland heeft 
ook onze gemeente zich gecommitteerd aan het implementeren van het uniforme normenkader voor 
informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  
  
Doelstellingen 
De belangrijkste gemeentelijke doelstellingen op het gebied van informatieveiligheid zijn: 

 Wij laten naleving op beleid, normen beheersmaatregelen zien 

 We passen risicomanagement toe om onze activiteiten te prioriteren 

 We beschermen informatie in onze kritische bedrijfsprocessen en informatiesystemen, en 
zorgen dat de toegang tot deze systemen goed wordt beheerd 

 We voeren maatregelen gestructureerd door, en toetsen de uitvoering hiervan 

 Onze medewerkers zijn bewust van de informatieveiligheidsrisico’s, en handelen daarnaar 

 We reageren adequaat op incidenten 

 We voeren regie op uitbestede diensten 
  
Succesbepalende factoren in 2020 zijn geweest: 

 Transparante voortgangsinformatie 

 Vergroot bewustzijn medewerkers 

 Vergroot proceseigenaarschap 

 Adequaat actiemanagement 

 Voldoen aan Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) 

 Veilige bedrijf kritische processen en systemen 

 Verbeterde regie op leveranciers en ketenpartner 
  
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 
Belangrijke behaalde mijlpalen zijn behaald op het gebied van: 

 Kwaliteitsmanagement (PDCA-cyclus) 

 Beleid en procedures 

 Communicatie 

 Verantwoording ENSIA en accountant 

 Respons op signalen dreigingen uit het netwerk en van leveranciers 

 Verbetering procesmanagement 

 Bedrijfscontinuïteit 

 24/7 Monitoring 

 Logging en auditing 
  
Op het gebied van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) zijn de volgende 
mijlpalen behaald: 
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 De informatiebeveiligingsnormen DigiD en Suwinet zijn op basis van de ENSIA-systematiek 
getoetst. Uit dit traject blijkt dat de gemeente in control is. 

 Hetzelfde geldt voor de geselecteerde informatiebeveiligingsnormen van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de 
Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

  
Punten die in 2021 extra aandacht krijgen zijn: 

 Bewustwordingsprogramma 

 Externe toets informatieveiligheid 

 Incidentenprocedure 

 Identiteits- en toegangsmanagement 

 Actief openbaar maken en anonimiseren 

 Risicomanagement 

 Projectenadvies 

 Functioneel beheer 
  
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.  
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9. Jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  

Balans 

       

 Balans per 31 december      
 (bedragen x € 1.000,--) 2020 2019  2020 2019 

 ACTIVA   PASSIVA   
 Vaste activa   Vaste passiva   
 Immateriële vaste activa   Eigen vermogen   
 Bijdr. aan activa in 

eigendom van derden 
180 195 Reserves   

  180 195 a. algemene reserve 5.646 4.543 
 Materiële vaste activa   b. bestemmingsreserves 18.879 18.745 
 Investeringen met een 

economisch nut 
  c. gerealiseerd resultaat 1.291 2.396 

 a. gronden uitgegeven in 
erfpacht 

32 32  25.817 25.683 

 b. overige investeringen 
met economisch nut 

16.598 16.937 Voorzieningen   

 c. investeringen met 
economisch nut 

     

 waarvoor een heffing wordt 
geheven 

10.241 9.471    

 d. investeringen met 
maatschappelijk nut 

820 645 a. verplichtingen, verliezen en 
risico's 

2.833 2.713 

 e. strategische gronden 1.542 1.644 b. 
onderhoudsegalisatievoorziening 

1.261 1.034 

  29.233 28.729 c. door derden beklemde 
middelen 

349 602 

 Financiële vaste activa    4.443 4.349 
 Kapitaalverstrekking aan:   Vaste schulden met een rente 

typische looptijd 
  

 a. deelnemingen 663 663 van één jaar of langer   
 b. gemeenschappelijke 

regelingen 
33 33 a. binnenlandse pensioenfondsen 

en 
  

  696 696 verzekeringsinstellingen 0 0 
 Leningen aan:   b. binnenlandse banken en 

overige 
  

 a. woningbouwcorporaties 0 0 financiële instellingen 4.609 5.967 

 b. leningen aan 
deelnemingen 

203 187  4.609 5.967 

  203 187    
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 c. overige langlopende 
leningen u/g 

1.575 1.686    

  1.575 1.686    
       

  2.475 2.569    
       
 Totaal vaste activa 31.888 31.492 Totaal vaste passiva 34.869 36.000 
       
 Vlottende activa   Vlottende passiva   
       
 Voorraden   Netto schulden met een rente-   
 a. gronden niet in 

exploitatie 
0 0 typische looptijd korter dan 

één jaar 
  

 b. gronden in exploitatie -394 -618 a. kasgeldleningen 0 4.000 
 c. overige voorraden 0 0 b. bank- en girosaldi 0 0 

  -394 -618 c. overige schulden 3.282 1.456 

     3.282 5.456 
 Uitzettingen looptijd 

korter dan 1 jaar 
     

 a. overige vorderingen 8.096 7.652    
 b. uitzettingen 's 

Rijksschatkist met een 
     

 looptijd korter dan één jaar 1.227 4.015    

  9.323 11.667    
 Liquide middelen      
 a. kas 0 0    
 b. bank- en girosaldi 168 229    

  168 229    
       
 Overlopende activa 2.148 349 Overlopende passiva 4.982 1.663 
       
 Totaal vlottende activa 11.245 11.627 Totaal vlottende passiva 8.264 7.119 
       
 Totaal activa 43.133 43.119 Totaal passiva 43.133 43.119 
 Verliescompensatie 

krachtens wet op 
     

 vennootschapsbelasting 
1969 bestaat 

129 0 Waarborgsommen en garanties 28.429 30.044 
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Overzicht van baten en lasten 

Programmarekening 
2020 ( Bedragen x € 
1.000 ) 

Ontwerp 
baten 

Ontwerp 
lasten 

Ontwerp 
Saldo 

Begroting 
baten 

Begroting 
lasten 

Begroting 
saldo 

Rekening 
baten 

Rekening 
lasten 

Rekening 
saldo 

Omschrijving programma's 
Programma ambitiedeel 
Ambitie kernagenda's 0 58 -58 113 649 -536 29 166 -137 
Ambitie samen 
redzaam, gezond 
meedoen 

0 22 -22 27 263 -237 27 196 -169 

Ambitie werk aan de 
winkel 

0 168 -168 372 630 -259 62 262 -200 

Ambitie bereikbaar en 
aantrekkelijk 

0 18 -18 19 112 -93 1 26 -25 

Ambitie duurzaam 
leven 

0 463 -463 160 714 -554 94 517 -423 

Ambitie 
participatieprocessen 

0 512 -512 15 997 -982 15 775 -760 

Totaal ambitiedeel 0 1.242 -1.242 705 3.366 -2.661 227 1.942 -1.715 
Programma basisdeel 
Bestuur en middelen 
(exclusief algemene 
dekkingsmiddelen) 

396 2.702 -2.306 2.748 5.613 -2.865 914 3.056 -2.143 

Algemene dekkingsmiddelen 
1. Lokale heffingen 4.203 37 4.166 4.252 38 4.213 4.231 40 4.191 
2. Algemene 
uitkeringen 

27.671 7 27.663 28.695 7 28.688 28.804 9 28.795 

3. Dividend 883 1 882 1.017 1 1.017 1.017 1 1.017 
4. Saldo 
financieringsfunctie 

25 -406 431 27 -301 328 21 -295 317 

5. Overhead 0 4.772 -4.772 0 4.761 -4.761 2 4.704 -4.701 
6. Onvoorzien 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 
Subtotaal 33.178 7.134 26.044 36.739 10.119 26.620 34.990 7.514 27.476 
Dienstverlening en 
burgerzaken 

259 606 -346 244 606 -361 207 564 -356 

Veiligheid 26 2.855 -2.829 16 3.010 -2.994 9 2.984 -2.975 
Openbare ruimte en 
mobiliteit 

2.295 5.580 -3.285 2.339 5.574 -3.236 2.358 5.646 -3.288 

Economie 460 517 -58 452 579 -127 449 566 -117 
Onderwijs 69 1.869 -1.800 70 1.786 -1.716 68 1.758 -1.690 
Sport en 
accommodaties 

114 1.350 -1.236 150 1.401 -1.251 176 1.451 -1.275 

Cultuur en recreatie 7 735 -728 78 840 -762 64 812 -748 
Sociaal domein 2.940 17.405 -14.465 6.904 21.934 -15.031 4.912 19.807 -14.894 
Milieu 1.654 1.524 130 1.468 1.386 82 1.629 1.517 112 
Volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening 

1.402 2.010 -608 1.475 3.111 -1.637 3.490 4.265 -775 

Totaal basisdeel 42.403 41.585 818 49.934 50.347 -413 48.354 46.885 1.469 
          
Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten 

42.403 42.827 -424 50.639 53.712 -3.073 48.581 48.827 -245 

Mutaties reserves          
Mutaties reserves 827 403 424 3.076 3 3.073 2.476 939 1.537 

Het gerealiseerde 
resultaat 

43.230 43.230 -0 53.715 53.715 0 51.057 49.765 1.291 
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Begrotingsrechtmatigheid 

Bij de rechtmatigheid controle 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 verklaring 
overschrijding 

conclusie 

 begroot werkelijk verschil   

Programma openbare 
ruimte 

5.574 5.646 -71 • Programma openbare 
ruimte € 103.000: De 
overschrijding zit vooral 
op elektriciteit van 
openbare verlichting en 
onderhoud van bermen 
en sloten. 

Past binnen het 
beleid 

      
Programma sport en 
accommodaties 

1.401 1.451 -51 • Programma sport en 
accommodatie € 
51.000: De 
overschrijding zit vooral 
op onderhoudskosten 
van gebouwen. Deze 
kosten worden gedekt 
door de reserve groot 
onderhoud. 

Past binnen het 
beleid 

      
Programma milieu 1.386 1.517 -131 • Programma milieu € 

131.000: Betreft de 
mutaties de inzameling 
en verwerking van 
huishoudelijk afval 

Past binnen het 
beleid 

      
Programma 
volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening 

3.111 4.265 -1.154 • Programma 
volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening € 
1.154.000: Betreft de 
mutaties binnen de 
grondexploitaties 

Past binnen het 
beleid 
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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 
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. 
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 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. 
  
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,  1e 
inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, 
grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en 
openbare verlichting 

  15 

Halteplaatsen openbaar vervoer   12 
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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. 
  
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 
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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 
gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de 
inflatie binnen de Eurozone. 
 
Voor winstneming geldt het 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 eigenrisicodrager 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.  
 
Deze mutaties zijn allemaal incidenteel met uitzondering van de mutaties van de reserve dekking 
afschrijving investering majeure projecten. 
  
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 
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.  
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Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rente typische 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 

Boekwaarde 
1-1-2020 

Investeringen Afschrijving/aflossing Boekwaarde  
31-12-2020 

(Bedragen x € 
1.000) 

    

Bijdr. aan activa in 
eigendom van 
derden 

195 0 15 180 

Totaal 195 0 15 180 
     

 

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

Materiële vaste activa Saldo Saldo 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

In erfpacht uitgegeven gronden 32 32 
Investeringen met een economisch nut 16.598 16.937 
Investeringen met economisch nut 
waarvoor een heffing wordt geheven 

10.241 9.471 

Investeringen met maatschappelijk nut 820 645 
Strategische gronden 1.542 1.644 

Totaal 29.233 28.729 
   

 

 
 
 
 
 
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer: 
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 Materiële 
vaste activa 
(bedragen x 
€1.000) 

Boekwaar
de 

1-1-2020 

Investering
en 

Desinvestering
en 

afschrijvingen/herwaarde
ring 

Boekwaar
de 

31-12-2020 

 In erfpacht 
uitgeven 
gronden 

32 0 0 0 32 

 Gebouwen 12.824 358 24 652 12.506 
 Gronden en 
terreinen 
E.N.** 

2.723 30 0 5 2.748 

 Grond,weg en 
waterw.M.N* 

645 394 170 48 820 

 Grond,weg en 
waterw.E.N** 

447 0 0 27 420 

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

9.471 1.108 0 338 10.241 

 Overige 
mat.vaste 
activa E.N.** 

222 0 0 39 183 

 Duurzame 
bedrijfsmiddel
en E.N** 

720 86 0 66 741 

 Strategische 
gronden 

1.644 130 232  1.542 

 *M.N. 
maatschappeli
jk nut 

     

 **E.N. 
economisch 
nut 

     

 Totaal 28.729 2.105 426 1.175 29.233 
       

 

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

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant 
met economisch nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet 
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren   

Vervanging gemaal Boskamp 257 218 39 0 
Rioolvervanging Bernhardstraat 150 0 150 0 
Rioolvervanging Julianastraat 175 34 97 44 
Cyclische Vervanging 500 15 486 -0 
Rioolvervanging GRP 500 1 303 197 
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Glashoes Tubbergen 365 14 145 206 
Zalencentrum Manderveen (grond) 22 0 22 0 
Zalencentrum Manderveen, opstal -174 0 -174 0 
Onderwijshuisvesting Huiskamer Manderveen 840 0 300 540 
Biogasinstallatie zwembad Tubbergen 95 0 75 20 
Audio installatie Tubbergen 86 0 86 0 

Totaal 2.815 282 1.527 1.006 
     

 

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

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant 
met maatschappelijk nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet 
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren   

Vervanging Wegduikers 100 52 32 16 
Herinrichting entree Fleringen 100 0 76 24 
Verharden de Grensweg in Langeveen 25 0 27 -2 
Aanvulling herinrichting entree Fleringen 65 0 65 0 

Totaal 290 52 201 37 
 

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 geen kredietoverschrijdingen groter zijn dan € 10.000.    
  
Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht 
weergegeven: 

Financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijving/ Boekwaarde 
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2020  aflossing 31-12-2020 

Kapitaalverstrekkingen:     
Deelnemingen 663 0 0 663 
Gemeenschappelijke regelingen 33 0 0 33 
Leningen aan:     
Woningbouwcorporaties 0   0 
Leningen aan deelnemingen 187 108 91 204 

 187 108 91 204 
Overige langlopende leningen 1.686 72 182 1.575 

Totaal 2.569 180 274 2.475 
 

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.  
Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 
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Gronden Boekwaarde Mutaties in het jaar 2020 Boekwaarde 

in exploitatie 1 jan. 2020 Uitgaven Inkomsten Winstneming 31 dec. 2020 

 (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) 

Binnenveld II -15 35  -20 0 
De Marke -104 77 -1  -26 
Hutten -180 132 -7 -15 -56 
Weemselerveld 
Zuid 

-66 160 263 7 -162 

Weemselerveld 
fase III 

-202 4 126 323 -1 

Dannenkamp -42 11  31 0 
Steenbrei III -52 31  2 -19 
Knooperf 
Langeveen 

34 5   39 

De Scholt 4 -137 47 535 351 -274 
Bessentuin -37 11 179 61 -144 
Hutten 2 0 201   201 
Peddemors 0 183   183 
Lutkeberg 184 80 203 -61 0 

Totaal -618 977 1.298 679 -260 

 Balanswaarde Geraamde 
nog te 

Geraamde nog 
te 

Geraamd Geraamd 

Gronden per maken 
kosten 

realiseren resultaat resultaat 

in exploitatie 31 dec. 2020  opbrengsten (nominale 
waarde) 

(contante 
waarde) 

 (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) 

Binnenveld II 0 0  - - 
De Marke -9 10  298 292 
Hutten -56 50  -7 -7 
Weemselerveld 
Zuid 

-162 113  -48 -47 

Weemselerveld 
fase III 

-1 0  - - 

Dannenkamp 0 0  - - 
Steenbrei III -19 145 199 -73 -70 
Knooperf 
Langeveen 

39 0 42 -2 -2 

De Scholt 4 -274 169  -106 -102 
Bessentuin -144 127  -17 -16 
Hutten 2 201 1.024 1.647 -422 -375 
Peddemors 32 93 125 151 143 
Lutkeberg 0 0 - - - 

Totaal -394 1.731 2.013 -226 -185 
      

 

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2021 
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. 
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Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen: 

 Rentepercentage bedraagt 0,5%; 

 Alle kostenopgaven bouw- en woonrijp maken zijn opnieuw beoordeeld/geraamd door de 
afdeling Openbare Ruimte. 
Bij de kostenopgave is een fasering met een CBS index toegepast. 
Het budget per jaar inclusief de index is in de betreffende jaarschijf van de grondexploitatie 
opgenomen. 

 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.  
Uitzettingen korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 

Overige vorderingen Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

Debiteuren 1.291 1.156 
Vorderingen op openbare lichamen 5.712 4.929 
Belastingvorderingen 183 267 
Nog te ontvangen bedragen 910 1.300 

Totaal 8.096 7.652 
 

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren. 
 
Specificatie schatkistbankieren: 

Schatkistbankieren Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

Uitzetting in 's Rijksschatkist met een rente 
typische looptijd korter dan één jaar 

1.227 4.015 

   
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

  Verslagjaar    

(1) Drempelbedrag 324    

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) Kwartaalcijfer op dag basis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

236 299 190 200 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het 
drempelbedrag 

88 25 134 124 
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(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 
drempelbedrag 

- - - - 

(1) Berekening drempelbedrag 

  Verslagjaar    

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 43.200    

(4b) Het deel van het 
begrotingstotaal dat kleiner of 
gelijk is aan € 500 miljoen 

43.200    

(4c) Het deel van het 
begrotingstotaal dat de € 500 
miljoen te boven gaat 

-    

(1) = (4b)*0,0075 
+ (4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000 

Drempelbedrag 324    

(2) Berekening kwartaalcijfer op dag basis 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) 

21.460 27.244 17.500 18.364 

(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dag basis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

236 299 190 200 

 

 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

Liquide middelen Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

Kas 0 0 
Bank 168 235 

Totaal 168 235 
 

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente. 
 

Overlopende activa Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

Kruisposten 1 2 
Rekening courant ROZ 2.038 121 
Vooruitbetaalde bedragen 109 226 

Totaal 2.148 349 
 

Vaste passiva 

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

Reserves Saldo Saldo 
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bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 

Algemene reserve 5.646 4.543 
Bestemmingsreserves 18.879 18.745 
Resultaat na bestemming 1.291 2.396 

Totaal 25.817 25.683 
 

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (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 

 Resultaatbestemming 2019  1.648   

 Reserve GRP  1.500   

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen 

 521   

 Calculatieresultaat Steenbrei III te Vasse  2   

 Calculatieresultaat Danenkamp te 
Harbrinkhoek 

 31   

 Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid te 
Albergen 

 7   

 Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid III te 
Albergen 

 323   

 Calculatieresultaat Hutten te Geesteren   15  

 Calculatieresultaat Binnenveld te Tubbergen   20  

 Calculatieresultaat de Scholt te Fleringen  351   

 Calculatieresultaat Knooperf te Langeveen  0   

 Mutatie verliesvoorziening De Marke te 
Tubbergen 

  -17  

 Calculatieresultaat Bessentuin te Manderveen  61   

 Verliesvoorziening Peddemors te Manderveen   151  

 Calculatieresultaat Lutkeberg te Geesteren   61  
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 Afwaardering aankoop grond Harbrinkhoek-
Mariaparochie 

  484  

 Saldo MJB 2020-2024   280  

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen 

  2.994  

 Saldo 1e programmajournaal 2020  239   

 Saldo 2e programmajournaal 2020  95   

 Saldo financiële rapportage 2020  326   

 Opstellen bedrijventerreinvisie   11  

 Algemene reserve - Totaal 4.543 5.105 4.001 5.646 

               
 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 2019   1.908  

 Reserve nog te bestemmen resultaat vorig 
boekjaar - Totaal 

1.908 0 1.908 0 

               
 Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar 

 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 2019   487  

 Reserve nog te bestemmen resultaat vorig 
boekjaar - Totaal 

487 0 487 0 

               
 Reserve fonds kwaliteitsimpuls 

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

 Doel/motief: Inzet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit 

 Kernenfonds  38   

 Reserve fonds kwaliteitsimpuls - Totaal 140 38 0 179 

               
 Reserve evenementensponsoring 

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

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

 Glinstering Gemeente Tubbergen   31  

 Reserve evenementensponsoring - Totaal 125 0 31 94 

               
 Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid 

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

 

 Versterken relatie met middelbaar en hoger 
onderwijs 

  13  

 Reserve bevord. jeugdwerkgel. en 
tegengaan van jeugdwerkloosheid - Totaal 

102 0 13 89 

               
 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 

 Doel/motief: Onderhoudslasten gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen 

 Jaarlijkse dotatie  125   

 Reserve dekking afschrijving investering 
majeure projecten 

  51  

 Onderhoudskosten gebouwen   71  

 Reserve groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen - Totaal 

1.087 125 122 1.090 

               
 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 

 

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen 

  1  

 Reserve boeking kredieten met 
maatschappelijk nut - Totaal 

1 0 1 0 

               
 Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

 Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 
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 Doel/motief: Bij de kadernota 2010 is de vrijval binnen de reserves in beeld gebracht en 
toegevoegd aan deze reserve. Middelen worden incidenteel bestemd 

 Resultaatbestemming 2019  260   

 Algemene reserve  2.994 521  

 Reserve afboeking kredieten met 
maatschappelijk nut 

 1   

 Reserve majeure projecten  65   

 Reserve dekking afschrijving investering 
majeure projecten 

 478 37  

 Kwaliteitsplan openbare orde   74  

 Projectleider warmte/wijkuitvoeringsplannen   35  

 Ondersteuner programma duurzaamheid   7  

 Reserve Agenda van Twente   318  

 Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen   5.014  

 Reserve dekking onderhoud en vervanging 
openbaar groen, speeltoestellen en 
biodiversiteit 

  1.000  

 Gebruiksoppervlakten   17  

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen - Totaal 

7.077 3.797 7.023 3.852 

 Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 

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

 Doel/motief: Realiseren van projecten uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 

 Reserve dekking afschrijving investering 
majeure projecten 

   926   

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen 

  5.014 65   

 Marketingplan Vasse   16  

 Huiskamer Manderveen   225  

 Tubbergen Bruist   12  

 Procesgeld ondersteuning via menselijke 
toolkit 

  11  

 Herinrichting sportcomplex SV Vasse   90  

 Interventieplan sociaal domein    47   

 Projectbudget POH    64   

 Projectgeld Wijk GGD    43   

 Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren    10   

 Procesgeld vrij liggend fietspad tussen 
Manderveen en Tubbergen 

   23   

 Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie    2   

 Behoud cultureel en materieel erfgoed    0   
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 Compacte toekomstbestendige 
winkelleefgebieden Albergen, Geesteren en 
Tubbergen 

   8   

 Procesgeld werk aan de winkel    13   

 Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen    25   

 Toekomstgerichte erven (buitengebied)    6   

 Samenwerken aan biodiversiteit    1   

 Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke 
gebouwen 

   2   

 Duurzame energietransitie    55   

 Voorziening elektrische auto's en fietsen    7   

 Mobiliteitsplan    12   

 Laadvoorzieningen    6   

 Samenwerking NOT    50   

 Maatregelen Vasse klimaat proof    3   

 Tubbergen het Papendal van Twente    9   

 Kosten aangekochte panden en terreinen    7   

 Circulaire inkoop    3   

 Biogas Canisius    22   

 Reserve Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen 

2.849 5.014 1.764 6.098 

 Reserve wegen en kunstwerken 

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

 Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen 

 Planmatig onderhoud grijs   100  

 Reserve dekking afschrijving investering 
majeure projecten 

  25  

 Reserve onderhoud gemeentelijke 
gebouwen - Totaal 

949 0 125 824 

               
 Reserve GRP 

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

 Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP 

 Algemene reserve   1.500  

 Reserve GRP - Totaal 3.000 0 1.500 1.500 

               
 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 

 318   

 Hogere bijdrage Agenda van Twente   136  
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 Reserve Agenda van Twente - Totaal 694 318 136 876 

               
 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 

 37 478  

 Reserve groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 

 51   

 Reserve wegen en kunstwerken  25   

 Reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen  926   

 Afschrijvingslasten majeure projecten   5  

 Reserve dekking afschrijving investering 
majeure projecten - Totaal 

2.572 1.039 482 3.129 

               
  

 
 
 
 
 
Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en 
biodiversiteit 

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

 Doel/motief: Dekking uitvoeringsplan KOG 

 Reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen 

 1.000   

 Reserve dekking onderhoud en vervanging 
openbaar groen, speeltoestellen en 
biodiversiteit - Totaal 

0 1.000 0 1.000 

               
               

 Reserves - Totaal 25.683 16.436 17.594 24.526 
 

Voorzieningen 

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

Voorzieningen Saldo Saldo 
bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 

Verplichtingen, verliezen en risico's 2.833 2.713 
Onderhoudsegalisatievoorziening 1.261 1.034 
Door derden beklemde middelen 349 602 

Totaal 4.443 4.349 
 

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht: 
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Voorzieningen (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 

 280     

 Toekenningen conform regeling  160   

 Voorziening pensioenen en 
wachtgelden wethouders - Totaal 

2.713 280 160 2.833   

                 
 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) 

  

 Exploitatieoverschot  227 0    

 Voorziening rioolheffingen - Totaal 1.034 227 0 1.261   

                 
  

Voorziening afval 
  

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

  

 Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen   

 Exploitatietekort   253    

 Voorziening afval - Totaal 602 0 253 349   

                 

 Voorzieningen - Totaal 4.349 507 413 4.443   

                 
 

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 Saldo 
Rente typische looptijd 1 jaar of langer 31-12-2020 31-12-2019 

Onderhandse leningen:   
- binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

0 0 

- binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

4.609 5.967 

Totaal 4.609 5.967 
 

Er is € 1.358.000 afgelost waardoor het totaalaantal leningen komt op € 4.609.000. De totale rentelast 
voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 81.000 (vorig jaar € 118.000). Er zijn 
geen nieuwe leningen aangetrokken. 
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Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000) Saldo Saldo 
Rente typische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2020 31-12-2019 

Kasgeldleningen 0 4.000 
Overige schulden:   
Crediteuren 3.282 1.456 

Totaal 3.282 5.456 
 

Overlopende passiva 

Overlopende passiva Saldo Saldo 
bedragen x € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 

Vooruit ontvangen bedragen 588 768 
Transitorische rente geldleningen 23 41 
Nog te betalen bedragen 4.371 853 

Totaal 4.982 1.663 
 

Specificatie nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 

Inschrijfgelden bouwkavels 23 25 
Van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel 

0 0 

Vooruit ontvangen bedragen 565 743 

Totaal 588 768 
 

Specificatie van vooruit ontvangen bedragen 

Overlopende passiva Saldo Stortingen Ont- Saldo 
Vooruit ontvangen bedragen 31-12-2019  trekkingen 31-12-2020 
bedragen x € 1.000     

Regeling:     
Tubbergen Bruist 216  27 189 
Gedrag beïnvloeding projecten en 
infrastructurele maatregelen 

0 86 51 36 

Cultuurprofiel cultuur in Tubbergen: 
Glashelder 

130 86 95 122 

Kerktoren H. Pancratiusbasiliek 14   14 
Ontwikkeling sportpark Tubbergen 99  9 90 
Cultuureducatie 7  7 0 
Ervencoach toekomstgerichte erven 19  1 18 
Mijn Dorp 2030 15  15 - 
SPUK bijdrage 36 -17 36 (17) 
Bijdrage project herinrichting entree Fleringen 208  208 0 
TOZO en toeslagenaffaire 0 5  5 
Wijkuitvoeringsplannen van het gas af 0 130 48 81 
Geluidssanering Almeloseweg te Tubbergen 0 29 1 28 

Totaal 744 319 497 565 
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Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen 
Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting 

De gemeente Tubbergen heeft een bedrag van € 129.000 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:  

Bedragen in € 

Fiscaal resultaat 2020 77.000 

Verrekenbaar verlies eerdere jaren -206.000 

Verrekenbaar verlies -129.000 

 
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen 
Overige niet in de balans opgenomen rechten 
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/ Oorspronkelijk Percentage Restant 
 Omschrijving bedrag borgstelling eind jaar 
  x € 1.000  x € 1.000 

Woningstichting Tubbergen Borg WSW 5.000 50% 4.333 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 2.700 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 2.800 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 6.000 50% 4.336 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.500 50% 2.000 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 960 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.121 50% 423 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.173 50% 59 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.800 50% 1.008 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.009 50% 50 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 4.000 50% 4.000 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 4.000 50% 1.760 
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.000 50% 1.000 

  40.603  28.429 
 

 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor 
toekomstige jaren is verbonden. 
De gemeente Tubbergen staat behoudens bovengenoemde garantstelling niet garant voor het 
nakomen van verplichtingen aan derden, niet anders dan reeds in de begroting van de lopende 
exploitatie is afgedekt. 
 
 
 



 
 
  

                                     
               

 

223 

11/05/2021 Pagina 223 van 256 

 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 
Lopende contracten  

Onderwerp Looptijd Contractwaarde per jaar 

Raamovereenkomst 
asfaltonderhoud 

3 jaar vanaf 2021 met optionele 
verlengingsmogelijkheid 2 x 1 jaar 

800.000 

Reiniging kolken en lijnafwatering 2 jaar vanaf mei 2020 met 
optionele verlenging 2 x 1 jaar 

25.000 

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

€ 15.000 (opbrengsten) 

Levering duurzame elektriciteit 4 jaar vanaf 1 januari 2021 met 
optionele verlenging 1 x 1 jaar 

100.000 

Levering CO2 gecompenseerd 
aardgas 

2020 met optionele verlenging 4 x 
1 jaar 

88.000 

Maatwerk Vervoer 
(leerlingenvervoer, 
regiotaxivervoer, 
dagbestedingsvervoer en 
jeugdzorgvervoer) 

2017 t/m 2020 met optionele 
verlenging 3 x 1 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 

integrale inkoop Wmo 2015 en 
Jeugdwet 

4 jaar vanaf 2019 met een 
optionele verlenging van 2 x 1 jaar 

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 

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

Varieert per jaar 

Aanbesteding Wmo hulpmiddelen 2019 t/m 2022 met een optionele 
verlengingsmogelijkheid van 3 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 

WOZ diensten Boekjaar 2020 t/m 2022 met een 
optionele verlenging van 3 x 1 jaar 

40.000 

Raambestek onderhoud 
elementenverharding 
Noaberkracht Dinkelland en 
Tubbergen 

Boekjaar 2019 t/m 2021 met een 
optionele verlenging van 3 x 1 jaar 

65.000 

 

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. 
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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 2020 in het jaarverslag 2020, dat een onlosmakelijk deel vormt van deze 
jaarstukken 2020. 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 113 29 -84 
Lasten 58 649 166 483 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -58 -536 -137 399 

Onttrekkingen aan reserves 100 550 187 -363 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

42 14 50 36 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren (zie voorstel 
budgetoverheveling) 

25  

* Maatregelen klimaat-proof m.b.t. Vasse (zie voorstel 
budgetoverheveling) 

6  

    31 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  5 

Totaal voordeel per saldo    36 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 27 27 0 
Lasten 22 263 196 68 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -22 -237 -169 68 

Onttrekkingen aan reserves 0 215 154 -60 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-22 -22 -15 7 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Twentse belofte   11  
    11 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -4 

Totaal voordeel per saldo    7 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 372 62 -310 
Lasten 168 630 262 368 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-168 -259 -200 58 

Onttrekkingen aan reserves 81 171 114 -57 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-87 -87 -86 1 

  
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
*     
    0 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  1 

Totaal voordeel per saldo    1 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 19 1 -18 
Lasten 18 112 26 86 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-18 -93 -25 68 

Onttrekkingen aan reserves 0 75 7 -68 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-18 -18 -18 0 

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

    0 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen   

Totaal voordeel per saldo    0 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 160 94 -66 
Lasten 463 714 517 197 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-463 -554 -423 131 

Onttrekkingen aan reserves 203 361 344 -17 
Toevoegingen aan reserves 0 30 38 -8 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-260 -223 -117 106 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Procesgeld duurzaamheid (zie voorstel budgetoverheveling) 25  
* Procesgeld wonen en ruimte (zie voorstel budgetoverheveling) 22  
* Van uitbreiding naar inbreiding (zie voorstel budgetoverheveling) 15  
* Maatschappelijk vastgoed (zie voorstel budgetoverheveling) 48  

    110 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -4 

Totaal voordeel per saldo    106 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 15 15 0 
Lasten 512 997 775 222 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-512 -982 -760 222 

Onttrekkingen aan reserves 0 470 354 -116 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-512 -512 -406 105 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* MijnDorp 2030   71  
* Stimuleringsfonds (zie voorstel budgetoverheveling) 32  

    103 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen    2 

Totaal voordeel per saldo    105 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

BATEN     
Bestuur en middelen (exclusief algemene 
dekkingsmiddelen) 

396 2.748 914 -1.834 

Algemene dekkingsmiddelen     
1. Lokale heffingen 4.203 4.252 4.231 -21 
2. Algemene uitkeringen 27.671 28.695 28.804 109 
3. Dividend 883 1.017 1.017 0 
4. Saldo financieringsfunctie 25 27 21 -6 
5. Overhead 0 0 2 2 
6. Onvoorzien 0 0 0 0 

TOTAAL BATEN 33.178 36.739 34.990 -1.749 

LASTEN     
Bestuur en middelen (exclusief algemene 
dekkingsmiddelen) 

2.702 5.613 3.056 -2.556 

Algemene dekkingsmiddelen     
1. Lokale heffingen 37 38 40 2 
2. Algemene uitkeringen 7 7 9 2 
3. Dividend 1 1 1 0 
4. Saldo financieringsfunctie -406 -301 -295 5 
5. Overhead 4.772 4.761 4.704 -57 
6. Onvoorzien 20 0 0 0 

TOTAAL LASTEN 7.134 10.119 7.514 -2.605 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

26.044 26.620 27.476 856 

Onttrekkingen aan reserves 309 281 217 -64 
Toevoegingen aan reserves 125 125 125 0 

Resultaat van baten en lasten 26.228 26.776 27.567 792 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Raad- en raadscommissies   45  
* Eigen risico en uitkeringen aansprakelijkheidsverzekering 24  
* Organisatieondersteuning   61  
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* Grondverkoop groenstroken   17  
* Stelpost corona   454  
* Ambulantisering ggz   17  
* Participatie   7  
* Voogdij/18+   13  
* Maatschappelijke begeleiding   17  
* Waterschapsverkiezingen   3  
* Inburgering (zie voorstel budgetoverheveling) 42  
* Verhoging taalniveau statushouders (zie voorstel budgetoverheveling) 50  
* Voorschoolse voorzieningen peuters (zie voorstel budgetoverheveling) 11  
* Brede aanpak dak- en thuisloosheid (zie voorstel budgetoverheveling) 18  
* Gezond in de stad/Kansrijke Start (zie voorstel budgetoverheveling) 6  
* Algemene uitkering   109  

    894 
Nadelen     
* Voorziening pensioenen wethouders -80  
* Omzetbelasting   -22  

    -102 
* Per saldo overige voor- en nadelen  0 

Totaal voordeel per saldo    792 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 0 0 2 2 
Lasten 4.772 4.761 4.704 -57 

Kosten van de overhead -4.772 -4.761 -4.701 60 

Waarvan kosten van de overhead toe te 
rekenen aan grondexploitaties 

203 203 203 0 

Waarvan dekking de overhead toe te 
rekenen aan grondexploitaties 

-203 -203 -203 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-4.772 -4.761 -4.701 60 

     
Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Jaar 2020     

Totaalbedrag van de heffing voor 
vennootschapsbelasting 

0 0 0 0 
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Programma Dienstverlening & Burgerzaken 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 259 244 207 -37 
Lasten 606 606 564 42 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-346 -361 -356 5 

Onttrekkingen aan reserves    0 
Toevoegingen aan reserves    0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-346 -361 -356 5 

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

    0 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  5 

Totaal voordeel per saldo    5 
 
Programma Veiligheid 

    

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 26 16 9 -7 
Lasten 2.855 3.010 2.984 26 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-2.829 -2.994 -2.975 19 

Onttrekkingen aan reserves    0 
Toevoegingen aan reserves    0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-2.829 -2.994 -2.975 19 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Integrale veiligheid   19  

    19 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen   

Totaal voordeel per saldo    19 
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Programma Openbare ruimte en Mobiliteit 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 2.295 2.339 2.358 20 
Lasten 5.580 5.574 5.646 -71 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.285 -3.236 -3.288 -52 

Onttrekkingen aan reserves 100 180 179 -1 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en 
lasten 

-3.185 -3.056 -3.109 -53 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Kunstwerken infra   29  
* Gladheidsbestrijding   25  
* Groenvoorziening   17  

    71 
Nadelen     
* Openbare verlichting   -85  
* Bermen en sloten   -38  

    -123 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -1 

Totaal nadeel per saldo    53- 
 
Programma Economie 

    

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 460 452 449 -3 
Lasten 517 579 566 13 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -58 -127 -117 9 

Onttrekkingen aan reserves 0 58 61 3 
Toevoegingen aan reserves 9 0 0 0 
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en 
lasten 

-66 -69 -56 12 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Subsidies volksfeesten en -evenementen 16  

    16 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -4 

Totaal voordeel per saldo    12 
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Programma Onderwijs     

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 69 70 68 -1 
Lasten 1.869 1.786 1.758 27 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.800 -1.716 -1.690 26 

Onttrekkingen aan reserves    0 
Toevoegingen aan reserves    0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-1.800 -1.716 -1.690 26 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Vroegtijdige schoolverlaters   21  
* Onderwijsachterstandenbeleid (zie voorstel budgetoverheveling 
noodopvang kinderen in coronatijd) 

44  

    65 
Nadelen     
* Leerlingenvervoer   -34  

    -34 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -5 

Totaal voordeel per saldo    26 
Programma Sport en accommodaties 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 114 150 176 26 
Lasten 1.350 1.401 1.451 -51 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-1.236 -1.251 -1.275 -24 

Onttrekkingen aan reserves 29 44 79 35 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-1.207 -1.206 -1.196 11 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Rijksbijdrage Spuk   12  

    12 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  -1 

Totaal voordeel per saldo    11 
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Programma cultuur en recreatie 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 7 78 64 -14 
Lasten 735 840 812 28 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-728 -762 -748 14 

Onttrekkingen aan reserves 5 40 7 -33 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en 
lasten 

-723 -722 -741 -19 

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

    0 
Nadelen     
* Subsidie bibliotheek   -19  

    -19 
* Per saldo overige voor- en nadelen   

Totaal nadeel per saldo    19- 
Programma sociaal domein     

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 2.940 6.904 4.912 -1.991 
Lasten 17.405 21.934 19.807 2.128 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-14.465 -15.031 -14.894 136 

Onttrekkingen aan reserves 0 48 25 -23 
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-14.465 -14.983 -14.869 114 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten (zie voorstel 
budgetoverheveling) 

25  

* Vluchtelingen   16  
* Beleid en uitvoering Inkomensregelingen 19  
* Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 110  
* Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ 213  
* Huishoudelijke ondersteuning   55  
* Jeugdzorg   170  

    606 
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Nadelen     
* Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie -45  
* Bijstandsuitkeringen   -78  
* Participatie en re-integratie   -41  
* Hulpmiddelen   -25  
* Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo -91  
* Wmo ondersteuning individueel   -97  
* Wmo ondersteuning groep   -145  

    -522 
* Per saldo overige voor- en nadelen  30 

Totaal voordeel per saldo    114 
     
Opmerking m.b.t. eigen bijdragen/abonnementstarief WMO huishoudelijke hulp 

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

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 1.654 1.468 1.629 161 
Lasten 1.524 1.386 1.517 -131 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

130 82 112 30 

Onttrekkingen aan reserves    0 
Toevoegingen aan reserves    0 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

130 82 112 30 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Bodemkwaliteit   12  
* Lijkschouwing en uitvaarten   11  

    23 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen  7 

Totaal voordeel per saldo    30 
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Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

(Bedragen x € 1.000) Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 
versus 

begr. na 
wijz. 

Baten 1.402 1.475 3.490 2.015 
Lasten 2.010 3.111 4.265 -1.154 

Gerealiseerde totaal saldo van baten en 
lasten 

-608 -1.637 -775 862 

Onttrekkingen aan reserves 0 584 748 164 
Toevoegingen aan reserves 270 -152 776 -928 

Gerealiseerde totaal resultaat van baten 
en lasten 

-878 -901 -803 98 

  
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 
Voordelen     
* Uitvoeringsplan duurzaamheid   16  
* Verspreide gronden   40  
* Dwangsommen toezicht/handhaving bouwen en slopen 35  

    91 
Nadelen     
*     

    0 
* Per saldo overige voor- en nadelen    7 

Totaal voordeel per saldo    98 
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10. Bijlagen bij de jaarrekening 

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten 

Overzicht van incidentele baten en lasten 

Begrotingstechnisch is over 2020 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten 
van € 133.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2020 t/m financiële rapportage 
2020. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van € 142.000. 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 dotatie/dekking uit algemene reserve; 

 budgetoverheveling  
o budgettair neutraal door dekking reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar; 

 fonds kwaliteitsimpuls  
o budgettair neutraal door storting in reserve fonds kwaliteitsimpuls; 

 meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP);  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen; 

 projecten vanuit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve Maatschappelijk Akkoord Tubbergen; 

 kwaliteitsplan openbare ruimte;  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen;  
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; 

 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/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare 

algemene middelen en algemene reserve; 

 initiatieven 75 jaar vrijheid; 

 project bewegen jong en oud; 

 project speeltuin turvendorp; 

 overname rolstoelen; 

 overname vervoersvoorzieningen; 

 overname woonvoorzieningen; 

 project Twentse belofte; 

 wijkuitvoeringsplan Harbrinkhoek en Manderveen; 

 geluidsanering Almeloseweg; 

 baten en lasten m.b.t. cultuurprofielen. 



 
 
  

                                     
               

 

236 

11/05/2021 Pagina 236 van 256 

 

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2020 weergegeven (afgerond 
op € 1.000). 
       

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging 
reserve 

Beschikking 
reserve 

Saldo 
incidentele 
lasten en 

baten 

MAT 112 KERNAGENDA'S Begroting 550 0 0 550 0 

 Werkelijk 187 0 0 187 0 

       

MAT 122 SAMEN 
REDZAAM, GEZOND ME 

Begroting 226 -12 0 215 0 

 Werkelijk 155 -12 0 154 -11 

       

MAT 142 WERK AAN DE 
WINKEL 

Begroting 301 -130 0 171 0 

 Werkelijk 123 -8 0 114 0 

       

MAT 152 BEREIKBAAR EN 
AANTREKKEL 

Begroting 75 0 0 75 0 

 Werkelijk 7 0 0 7 0 

       

MAT 162 DUURZAAM 
LEVEN 

Begroting 491 -160 -30 361 0 

 Werkelijk 343 -86 -38 294 0 
       

MAT 172 
PARTICIPATIEPROCESSEN 

Begroting 470 0 0 470 0 

 Werkelijk 354 0 0 354 0 
       

RP 200 BESTUUR EN 
MIDDELEN 

Begroting 306 -125 -125 281 25 

 Werkelijk 241 -125 -125 217 24 

       

RP 201 DIENSTVERL EN 
BURGERZAKEN 

Begroting 0 0 0 0 0 

 Werkelijk 0 0 0 0 0 

       

RP 210 VEILIGHEID Begroting 0 0 0 0 0 

 Werkelijk 0 0 0 0 0 

       

RP 220 OPENB RUIMTE EN 
MOBILITEI 

Begroting 175 0 0 175 0 

 Werkelijk 174 0 0 174 0 

       

RP 230 ECONOMIE Begroting 58 0 0 58 0 

 Werkelijk 61 0 0 61 0 

       

RP 240 ONDERWIJS Begroting 0 0 0 0 0 

 Werkelijk 0 0 0 0 0 
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RP 250 SPORT EN 
ACCOMMODATIES 

Begroting 44 0 0 44 0 

 Werkelijk 79 0 0 79 0 

       

RP 251 CULTUUR EN 
RECREATIE 

Begroting 86 -46 0 40 0 

 Werkelijk 52 -46 0 7 0 

       

RP 260 SOCIAAL DOMEIN Begroting 48 -158 0 48 -158 

 Werkelijk 25 -155 0 25 -155 

       

RP 270 MILIEU Begroting 29 -29 0 0 0 

 Werkelijk 1 -1 0 0 0 

       

RP 280 VOLKSHUISV EN 
RUIMT ORDEN 

Begroting 584 152 152 584 0 

 Werkelijk 748 -776 -776 748 0 

       

 Begroting 3.442 -507 -3 3.071 -133 

 Werkelijk 2.549 -1.210 -939 2.421 -142 
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Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector 

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT) 2020 
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 welke voor het eerst zijn opgenomen in de 
jaarrekening 2013. 
De gemeentesecretaris van Tubbergen heeft binnen de gemeente Tubbergen een onbezoldigde 
functie. 
Hij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde 
functie als algemeen directeur 
en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2020 van Noaberkracht. 
De griffier van de gemeente Tubbergen heeft binnen Tubbergen een bezoldigde functie. 

Gegevens 2020     

bedragen x € 1 Legtenberg L.    

Functiegegevens Griffier    

Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 

01-01 31-12    

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1    

Dienstbetrekking? nee    

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 83.296    

Beloningen betaalbaar op 
termijn 

€ 13.725    

Subtotaal € 97.021    

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 201.000    

     

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag 

    

Totale bezoldiging € 97.021    

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

NVT    

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

NVT    
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Gegevens 2019     

bedragen x € 1 Legtenberg L.    

Functiegegevens Griffier    

Aanvang en einde 
functievervulling in 2019 

01-01 31-12    

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1    

Dienstbetrekking? Nee    

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 75.257    

Beloningen betaalbaar op 
termijn 

€ 12.442    

Subtotaal € 88.699    

     

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 194.000    

     

Totale bezoldiging € 88.699    

     
     

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE    

Scholten J. Gemeentesecretaris    
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Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 
         

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling 
informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 

FIN B
1 

Regeling 
specifieke 
uitkering 
gemeentelijke 
hulp 
gedupeerden 
toeslagenproble
matiek 

Aantal 
gedupeerden 
(met 
overlegbare 
bevestigingsb
rief van 
Belastingdien
st/Toeslagen 

Besteding (jaar 
T) van 
onderdelen a, b 
en d. (artikel 3) 

Cumulatieve 
besteding 
(t/m jaar T) 
van 
onderdelen a, 
b en d (artikel 
3) 

Besteding (jaar 
T) van 
onderdeel c 
(artikel 3) 

Cumulatiev
e 
besteding 
(t/m jaar T) 
van 
onderdeel 
c (artikel 3) 

Eindverant
woording 
(Ja/Nee) 

  Gemeenten Aard controle 
R 

Aard controle R Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle R Aard 
controle 

n.v.t. 

Aard 
controle 

n.v.t. 
   Indicator: 

B1/01 
Indicator: B1/02 Indicator: 

B1/03 
Indicator: B1/04 Indicator: 

B1/05 
Indicator: 

B1/06 

   0 € 0 € 0 € 0 € 0 Ja 

O
C
W 

D
8 

Onderwijsachte
rstandenbeleid 
2019-2022 
(OAB) 

Besteding 
(jaar T) aan 
voorzieningen 
voor 
voorschoolse 
educatie die 
voldoen aan 
de wettelijke 
kwaliteitseise
n (conform 
artikel 166, 
eerste lid 
WPO) 

Besteding (jaar 
T) aan overige 
activiteiten 
(naast VVE) 
voor leerlingen 
met een grote 
achterstand in 
de 
Nederlandse 
taal (conform 
artikel 165 
WPO) 

Besteding 
(jaar T) aan 
afspraken 
over voor- en 
vroegschools
e educatie 
met 
bevoegde 
gezagsorgan
en van 
scholen, 
houders van 
kindcentra en 
peuterspeelz
alen (conform 
artikel 167 
WPO) 

Opgebouwde 
reserve ultimo 
(jaar T-1) 

  

  Gemeenten Aard controle 
R 

Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R   

   Indicator: 
D8/01 

Indicator: 
D8/02 

Indicator: 
D8/03 

Indicator: 
D8/04 

  

   € 57.477 € 0 € 14.873 € 0   

   Hieronder per 
regel één 
gemeente(co
de) 
selecteren en 
in de 
kolommen 
ernaast de 

Aan andere 
gemeenten (in 
jaar T) 
overgeboekte 
middelen 
(lasten) uit de 
specifieke 
uitkering 

Hieronder per 
regel één 
gemeente(co
de) 
selecteren en 
in de 
kolommen 
ernaast de 

Aan andere 
gemeenten (in 
jaar T) 
overgeboekte 
middelen 
(baten) uit de 
specifieke 
uitkering 
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verantwoordi
ngsinformatie 
voor die 
gemeente 
invullen 

onderwijsachter
standenbeleid 

verantwoordi
ngsinformatie 
voor die 
gemeente 
invullen 

onderwijsachter
standenbeleid 

    Bedrag  Bedrag   
         
   Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R   

   Indicator: 
D8/05 

Indicator: 
D8/06 

Indicator: 
D8/07 

Indicator: 
D8/08 

  

  1       

SZ
W 

G
2 

Gebundelde 
uitkering op 
grond van 
artikel 69 
Participatiewet_
gemeentedeel 
2020 

Besteding 
(jaar T) 
algemene 
bijstand 

Baten (jaar T) 
algemene 
bijstand 
(exclusief Rijk) 

Besteding 
(jaar T) IOAW 

Baten (jaar T) 
IOAW 
(exclusief Rijk) 

Besteding 
(jaar T) 
IOAZ 

Baten (jaar 
T) IOAZ 
(exclusief 
Rijk) 

   Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 
  Alle gemeenten 

verantwoorden 
hier het 
gemeentedeel 
over (jaar T), 
ongeacht of de 
gemeente in 
(jaar T) geen, 
enkele of alle 
taken heeft 
uitbesteed aan 
een Openbaar 
lichaam 
opgericht op 
grond van de 
Wgr 

I.1 
Participatiewe
t (PW) 

I.1 
Participatiewet 
(PW) 

I.2 Wet 
inkomensvoor
ziening 
oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsonges
chikte 
werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

I.2 Wet 
inkomensvoorzi
ening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc
hikte werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

I.3 Wet 
inkomensv
oorziening 
oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsong
eschikte 
gewezen 
zelfstandig
en (IOAZ) 

I.3 Wet 
inkomensv
oorziening 
oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsong
eschikte 
gewezen 
zelfstandig
en (IOAZ) 

   Aard controle 
R 

Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R Aard 
controle R 

Aard 
controle R 

   Indicator: 
G2/01 

Indicator: 
G2/02 

Indicator: 
G2/03 

Indicator: 
G2/04 

Indicator: 
G2/05 

Indicator: 
G2/06 

   € 1.766.382 € 63.182 € 161.855 € 2.029 € 49.586 € 59 

   Besteding 
(jaar T) Bbz 
2004 
levensonderh
oud 

Baten (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderho
ud 

Baten (jaar T) 
WWIK 
(exclusief 
Rijk) 

Besteding (jaar 
T) 
Loonkostensub
sidie o.g.v. art. 
10d 
Participatiewet 

Baten (jaar 
T) 
Loonkoste
nsubsidie 
o.g.v. art. 
10d 
Participatie
wet (excl. 
Rijk) 

Volledig 
zelfstandig
e 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

   Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente  
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   I.4 Besluit 
bijstandverlen
ing 
zelfstandigen 
2004 
(levensonder
houd) (Bbz 
2004) 

I.4 Besluit 
bijstandverlenin
g zelfstandigen 
2004 
(levensonderho
ud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk 
en inkomen 
kunstenaars 
(WWIK) 

I.7 
Participatiewet 
(PW) 

I.7 
Participatie
wet (PW) 

 

   Aard controle 
R 

Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R Aard 
controle R 

Aard 
controle 

n.v.t. 
   Indicator: 

G2/07 
Indicator: 

G2/08 
Indicator: 

G2/09 
Indicator: 

G2/10 
Indicator: 

G2/11 
Indicator: 

G2/12 

   € 32.530 € 7.778 € 0 € 432.700 € 0 Ja 

SZ
W 

G
3 

Besluit 
bijstandverlenin
g zelfstandigen 
2004 (exclusief 
levensonderhou
d beginnende 
zelfstandigen)_
gemeentedeel 
2020 

Besteding 
(jaar T) 
kapitaalverstr
ekking 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrek
king (exclusief 
Rijk) 

Baten 
vanwege vóór 
1 januari 
2020 
verstrekt 
kapitaal 
(exclusief 
Rijk) 

Besteding (jaar 
T) Bob 

Baten (jaar 
T) Bob 
(exclusief 
Rijk) 

Besteding 
(jaar T) 
uitvoerings
- en 
onderzoek
skosten 
artikel 56, 
eerste en 
tweede lid, 
Bbz 2004 
(exclusief 
Bob) 

  Besluit 
bijstandverlenin
g zelfstandigen 
(Bbz) 2004 

      

  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. 

   Aard controle 
R 

Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R Aard 
controle R 

Aard 
controle R 

   Indicator: 
G3/01 

Indicator: 
G3/02 

Indicator: 
G3/03 

Indicator: 
G3/04 

Indicator: 
G3/05 

Indicator: 
G3/06 

   € 0 € 0 € 174.742 € 0 € 0 € 0 

   Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

     

         
         
   Aard controle 

n.v.t. 
     

   Indicator: 
G3/07 

     

   Ja      

SZ
W 

G
4 

Tijdelijke 
overbruggingsr
egeling 
zelfstandig 
ondernemers 

Welke 
regeling 
betreft het? 

Besteding (jaar 
T) 
levensonderho
ud 

Besteding 
(jaar T) 
kapitaalverstr
ekking 

Baten (jaar T) 
levensonderho
ud 

Baten (jaar 
T) 
kapitaalver
strekking 
(aflossing) 

Baten (jaar 
T) 
kapitaalver
strekking 
(overig) 
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(Tozo) 
_gemeentedeel 
2020 

  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de 
Wgr 

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R Aard 
controle R 

Aard 
controle R 

   Indicator: 
G4/01 

Indicator: 
G4/02 

Indicator: 
G4/03 

Indicator: 
G4/04 

Indicator: 
G4/05 

Indicator: 
G4/06 

  1 Tozo 1 (1 mrt 
tot 1 juni 
2020) 

€ 1.525.284 € 210.198 € 17.086 € 10.140 € 2.844 

  2 Tozo 2 (1 juni 
tot 1 oktober 
2020) 

€ 259.870 € 41.971 € 5.169 € 0 € 0 

  3 Tozo 3 (1 
oktober t/m 
31 december 
2020) 

€ 158.710 € 20.157 € 0 € 0 € 51 

   Kopie 
regeling 

Aantal 
besluiten 
levensonderho
ud (jaar T) 

Aantal 
besluiten 
kapitaalverstr
ekking (jaar 
T) 

Totaal bedrag 
vorderingen 
levensonderho
ud (jaar T) 
Tozo 1 (i.v.m. 
verstrekte 
voorschotten 
op Tozo-
aanvragen 
levensonderho
ud welke zijn 
ingediend vóór 
22 april 2020) 

Volledig 
zelfstandig
e 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

 

         
         
   Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

R 
Aard controle R Aard 

controle 
n.v.t. 

 

   Indicator: 
G4/07 

Indicator: 
G4/08 

Indicator: 
G4/09 

Indicator: 
G4/10 

Indicator: 
G4/11 

 

  1 Tozo 1 (1 mrt 
tot 1 juni 
2020) 

342 25 € 0 Ja  

  2 Tozo 2 (1 juni 
tot 1 oktober 
2020) 

79 8  Ja  

  3 Tozo 3 (1 
oktober t/m 
31 december 
2020) 

62 2  Ja  

   Kopie 
regeling 

Besteding (jaar 
T) 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstr

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrek

Uitvoerings
kosten 
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kapitaalverstrek
king Tozo 
buitenland 
(gemeente 
Maastricht) 

ekking Tozo 
buitenland 
(gemeente 
Maastricht), 
aflossing 

king Tozo 
buitenland 
(gemeente 
Maastricht), 
overig 

(jaar T) 
uitvoering 
Tozo 
buitenland 
(gemeente 
Maastricht) 

         
         
   Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

R 
Aard controle R Aard 

controle R 
 

   Indicator: 
G4/12 

Indicator: 
G4/13 

Indicator: 
G4/14 

Indicator: 
G4/15 

Indicator: 
G4/16 

 

  1 Tozo 1 (1 mrt 
tot 1 juni 
2020) 

€ 0 € 0 € 0 € 0  

  2 Tozo 2 (1 juni 
tot 1 oktober 
2020) 

€ 0 € 0 € 0 € 0  

  3 Tozo 3 (1 
oktober t/m 
31 december 
2020) 

€ 0 € 0 € 0 € 0  

V
W
S 

H
4 

Regeling 
specifieke 
uitkering 
stimulering 
sport 

Ontvangen 
Rijksbijdrage 
(jaar T) 

Overig (jaar T) 
ten opzichte 
van ontvangen 
Rijksbijdrage - 
automatisch 
ingevuld 

    

  Gemeenten       
         
   Aard controle 

R. 
Aard controle 

n.v.t. 
    

   Indicator: 
H4/01 

Indicator: 
H4/02 

    

   € 41.407 -€ 17.091     

   Projectnaam/
nummer 

Totale 
aanvraag per 
project (jaar T) 
ten laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekening 
(jaar T) 
Onroerende 
zaken 
(sportaccom
modaties) per 
project ten 
laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekening 
(jaar T) 
Roerende 
zaken 
sportbeoefenin
g en 
sportstimulerin
g per project 
ten laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekenin
g (jaar T) 
overige 
kosten per 
project ten 
laste van 
Rijksmidde
len 

Toelichting 

         
         
   Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

R 
Aard controle R Aard 

controle R 
Aard 

controle 
n.v.t. 

   Indicator: 
H4/03 

Indicator: 
H4/04 

Indicator: 
H4/05 

Indicator: 
H4/06 

Indicator: 
H4/07 

Indicator: 
H4/08 
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  1 SPUK20-
803082 

€ 58.498 € 43.440 € 15.058 € 0  

   Kopie 
projectnaam/
nummer 

Totale 
besteding (jaar 
T) per project 
ten lasten van 
Rijksmiddelen 
(automatische 
berekening) 

Percentage 
besteed (jaar 
T) per project 
ten opzichte 
van aanvraag 
ten laste van 
Rijksmiddelen 
(automatisch
e berekening) 

   

         
   Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

R 
   

   Indicator: 
H4/09 

Indicator: 
H4/10 

Indicator: 
H4/11 

   

  1 SPUK20-
803082 

€ 58.498 141%    

V
W
S 

H
8 

Regeling 
Sportakkoord 

Besteding 
aanstellen 
sportformateu
r (jaar T) 

Besteding 
uitvoering 
sportakkoord 
(jaar T) 

Cumulatieve 
besteding 
aanstellen 
sportformateu
r (t/m jaar T) 

Cumulatieve 
besteding 
uitvoering 
sportakkoord 
(t/m jaar T) 

Eindverant
woording 
(Ja/Nee) 

 

   Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd   
         
   Aard controle 

R 
Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

n.v.t. 
Aard 

controle 
n.v.t. 

 

   Indicator: 
H8/01 

Indicator: 
H8/02 

Indicator: 
H8/03 

Indicator: 
H8/04 

Indicator: 
H8/05 

 

   € 14.534 € 29.020 € 14.534 € 29.020 Ja  
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Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) 

          

 Beschikkin
gs-
nummer 
provincie 

Project 
afgerond / 
eindverantwoo
rding Ja-nee 

In de 
verlenin
gs-
beschikk
ing 
opgeno
men 
subsidie 
voor dit 
project 

Besteed 
tlv 
provincial
e 
middelen 
jaar 2020 
(conform 
baten/last
en-
stelsel) 

Besteed 
tlv 
gemeente
lijke 
middelen 
jaar 2020 
(conform 
baten 

Cumulatief 
besteed tlv 
provinciale 
middelen t/m 
jaar 2020 
(conform 
baten/lastenst
elsel) 

Cumulatie
f besteed 
tlv 
gemeente
lijke 
middelen 
t/m jaar 
2020 
(conform 
baten/last
en-stelsel) 

Geplan
de 
einddat
um 

Optionel
e 
toelichtin
g op één 
van de 
voorgaa
nde 
kolomm
en 

/lasten-stelsel) 

Aard 
contro
le 

D1 D1 R R R R R D1 D1 

          

Mobilit
eit 
2020 

2020/0282
013 

Ja € 86.300 € 22.443 € 89.772 € 22.443 € 89.772 31-12-
2020 
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Bijlage 5: Overzicht taakvelden 

 

 Taakvelden * € 1000 Inkomsten/Uitgaven Begroting 
2020 

Rekening 
2020 

Saldo 
2020 

0.1 Bestuur U -1.671 -1.636 -35 

I  28 -28 

 Totaal - Bestuur  -1.671 -1.607 -64 

0.10 Mutaties reserves U -3 -939 936 

I 3.076 2.476 601 

 Totaal - Mutaties reserves  3.073 1.537 1.536 

0.11 Resultaat van de rekening 
van baten en lasten 

U -2.568 -660 -1.908 

I 2.189 280 1.908 

 Totaal - Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 -379 -379 0 

0.2 Burgerzaken U -606 -564 -42 

I 244 207 37 

 Totaal - Burgerzaken  -361 -356 -5 

0.3 Beheer overige gebouwen 
en gronden 

U -285 -247 -39 

I 185 206 -21 

 Totaal - Beheer overige 
gebouwen en gronden 

 -101 -41 -60 

0.4 Overhead U -4.761 -4.704 -57 

I  2 -2 

 Totaal - Overhead  -4.761 -4.701 -60 

0.5 Treasury U 300 295 5 

I 1.044 1.039 6 

 Totaal - Treasury  1.345 1.334 11 

0.61 OZB woningen U -170 -167 -3 

I 2.426 2.425 1 

 Totaal - OZB woningen  2.256 2.258 -2 

0.62 OZB niet-woningen U -76 -73 -2 

I 1.783 1.764 19 

 Totaal - OZB niet-woningen  1.707 1.691 17 

0.64 Belastingen overig U -22 -23 2 

I 51 50 1 

 Totaal - Belastingen overig  29 27 2 
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0.7 Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

U -7 -9 2 

I 28.695 28.804 -109 

 Totaal - Algemene 
uitkering en overige 
uitkeringen 
gemeentefonds 

 28.688 28.795 -107 

0.8 Overige baten en lasten U -859 -291 -569 

I 366 391 -25 

 Totaal - Overige baten en 
lasten 

 -493 100 -593 

0.9 Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

U  0 0 

 Totaal - 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

  0 0 

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer 

U -1.631 -1.630 -1 

I   0 

 Totaal - Crisisbeheersing 
en brandweer 

 -1.631 -1.630 -1 

1.2 Openbare orde en veiligheid U -1.379 -1.354 -25 

I 16 9 7 

 Totaal - Openbare orde en 
veiligheid 

 -1.363 -1.345 -18 

2.1 Verkeer en vervoer U -2.948 -2.984 36 

I 262 297 -35 

 Totaal - Verkeer en vervoer  -2.687 -2.688 1 

2.2 Parkeren U -20 -19 -0 

I 2 1 1 

 Totaal - Parkeren  -18 -19 1 

2.4 Economische havens en 
waterwegen 

U   0 

 Totaal - Economische 
havens en waterwegen 

   0 

2.5 Openbaar vervoer U -3 -4 1 

I 21 23 -2 

 Totaal - Openbaar vervoer  19 19 -1 

3.1 Economische ontwikkeling U -66 -66 0 

 Totaal - Economische 
ontwikkeling 

 -66 -66 0 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U -336 -273 -63 
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I 223 204 18 

 Totaal - Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

 -113 -68 -45 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

U -180 -163 -17 

I 7 7 0 

 Totaal - Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 -173 -156 -17 

3.4 Economische promotie U -113 -98 -15 

I 248 245 3 

 Totaal - Economische 
promotie 

 135 147 -11 

4.1 Openbaar basisonderwijs U -11 -10 -0 

 Totaal - Openbaar 
basisonderwijs 

 -11 -10 -0 

4.2 Onderwijshuisvesting U -673 -652 -21 

 Totaal - 
Onderwijshuisvesting 

 -673 -652 -21 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

U -1.156 -1.119 -38 

I 70 68 1 

 Totaal - Onderwijsbeleid 
en leerlingenzaken 

 -1.087 -1.050 -36 

5.1 Sportbeleid en activering U -656 -647 -9 

I 80 81 -0 

 Totaal - Sportbeleid en 
activering 

 -576 -566 -10 

5.2 Sportaccommodaties U -1.192 -914 -278 

I 183 124 59 

 Totaal - 
Sportaccommodaties 

 -1.009 -789 -219 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

U -184 -175 -9 

I 18 18 0 

 Totaal - 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 -166 -157 -9 

5.4 Musea U -18 -18 -0 

 Totaal - Musea  -18 -18 -0 

5.5 Cultureel erfgoed U -92 -39 -52 

I 14 0 14 
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 Totaal - Cultureel erfgoed  -78 -39 -39 

5.6 Media U -434 -453 19 

I   0 

 Totaal - Media  -434 -453 19 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

U -1.724 -1.461 -263 

I 207 86 121 

 Totaal - Openbaar groen 
en (openlucht) recreatie 

 -1.517 -1.375 -141 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

U -2.464 -2.026 -439 

I 230 41 189 

 Totaal - Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 -2.235 -1.985 -250 

6.3 Inkomensregelingen U -7.317 -5.174 -2.142 

I 6.588 4.492 2.096 

 Totaal - 
Inkomensregelingen 

 -729 -683 -46 

6.4 Begeleide participatie U -2.689 -2.667 -22 

 Totaal - Begeleide 
participatie 

 -2.689 -2.667 -22 

6.5 Arbeidsparticipatie U -300 -324 25 

I 11 18 -7 

 Totaal - Arbeidsparticipatie  -289 -306 18 

6.6 Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

U -1.049 -1.068 19 

I 163 159 4 

 Totaal - 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 -886 -909 23 

6.71 Maatwerkdienstverlening 
18+ 

U -4.174 -4.315 141 

I 148 251 -102 

 Totaal - 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 -4.026 -4.064 39 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- U -4.273 -3.654 -619 

 Totaal - 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 -4.273 -3.654 -619 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ U -134 -138 3 

 Totaal - Geëscaleerde zorg 
18+ 

 -134 -138 3 
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6.82 Geëscaleerde zorg 18- U -64 -507 443 

 Totaal - Geëscaleerde zorg 
18- 

 -64 -507 443 

7.1 Volksgezondheid U -922 -926 5 

I 15 15 0 

 Totaal - Volksgezondheid  -907 -911 5 

7.2 Riolering U -1.573 -1.573 0 

I 2.047 2.032 15 

 Totaal - Riolering  475 459 15 

7.3 Afval U -1.236 -1.422 186 

I 1.439 1.628 -190 

 Totaal - Afval  203 207 -3 

7.4 Milieubeheer U -655 -441 -214 

I 159 57 102 

 Totaal - Milieubeheer  -497 -384 -112 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

U -28 -19 -9 

I   0 

 Totaal - Begraafplaatsen 
en crematoria 

 -28 -19 -9 

8.1 Ruimtelijke ordening U -663 -695 32 

I 56 122 -66 

 Totaal - Ruimtelijke 
ordening 

 -607 -573 -34 

8.2 Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

U -1.615 -2.789 1.174 

I 973 2.950 -1.977 

 Totaal - Grondexploitatie 
(niet bedrijventerreinen) 

 -642 161 -803 

8.3 Wonen en bouwen U -1.018 -931 -87 

I 475 456 19 

 Totaal - Wonen en bouwen  -542 -475 -67 
 Totaal  0 1.291 -1.291 

 

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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Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren 

Programma Naam indicator Omschrijving 

Bestuur & 
middelen 

Formatie Aantal fte per 1.000 inwoners 

Bestuur & 
middelen 

Bezetting Aantal medewerkers per 1.000 inwoners 

Bestuur & 
middelen 

Apparaatskosten 

Totale kosten per inwoner. De noodzakelijke 
financiële middelen voor het inzetten van 
personeel (salarissen), organisatie-, 
huisvestings-, materieel-, 
automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering 
van de organisatorische taken. Het betreft dus 
alle personele en materiële kosten die 
verbonden zijn aan het functioneren van de 
organisatie, exclusief griffie en bestuur. 

Bestuur & 
middelen 

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

Bestuur & 
middelen 

Overhead 

Alle kosten die samenhangen met de sturing 
en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces. 
Het percentage overhead betreft de 
overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 
gedeeld door het totaal saldo van de lasten 
(exclusief toevoegingen aan reserves). 

Veiligheid Verwijzingen Halt 
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 
inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 

Veiligheid Winkeldiefstallen 
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners. 

Veiligheid Geweldsmisdrijven 

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 
inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven 
zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals 
moord en doodslag en dood en lichamelijk 
letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, 
etc.). 
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Veiligheid Diefstallen uit woningen 
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 
inwoners. 

Veiligheid 
Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

Het aantal vernielingen en beschadigingen, 
per 1.000 inwoners. 

Economie Functiemenging 

Weergegeven in percentage. De 
functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de 
verhouding tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 
(alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er 
evenveel woningen als banen. 

Economie Vestigingen (van bedrijven) 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 
1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

Onderwijs Absoluut verzuim 
Het aantal leerplichtigen dat niet staat 
ingeschreven op een school, per 1.000 
leerlingen. 

Onderwijs Relatief verzuim 
Het aantal leerplichtigen dat wel staat 
ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. 

Onderwijs 
Vroegtijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen 
(12 - 23 jaar) in het VO of MBO dat voortijdig, 
dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het 
onderwijs verlaat. 

Sport, cultuur en 
recreatie 

Niet-sporters Percentage niet sporters 

Sociaal domein Banen 
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15-64 jaar. 

Sociaal domein 
Jongeren met een delict 
voor de rechter 

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met 
een delict voor de rechter is verschenen. 

Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een 
gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. 
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Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 
Het percentage van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte van 
de  beroepsbevolking. 

Sociaal domein Werkloze jongeren 

 
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 
jaar). 
  

Sociaal domein 
Personen met een 
bijstandsuitkering 

Het aantal personen met een 
bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 

Sociaal domein 
Lopende re-
integratievoorzieningen 

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 
10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met 
jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 
jaar. 

Sociaal domein 
Jongeren met 
jeugdbescherming 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van 
alle jongeren tot 18 jaar. 

Sociaal domein 
Jongeren met 
jeugdreclassering 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van 
alle jongeren (12-22 jaar). 

Sociaal domein 
Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
WMO 

Een maatwerkarrangement is een vorm van 
specialistische ondersteuning binnen het 
kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens 
geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd 
is op 180 deelnemende gemeenten. 

Milieu 
Omvang huishoudelijk 
restafval 

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar 
(kg). 

Milieu Hernieuwbare elektriciteit 
Weergegeven in percentage. Hernieuwbare 
elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit 
wind, waterkracht, zon of biomassa. 

Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening 

Gemiddelde WOZ waarde 
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. 
Bedragen x €1.000. 
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Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening 

Nieuw gebouwde woningen 
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 
woningen. 

Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening 

Demografische druk 

Weergegeven in percentage. De som van het 
aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of 
ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 
65 jaar. 

Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar 
dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan 
woonlasten. 

Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar 
dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan 
woonlasten. 
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11. Overige gegevens 

Controleverklaring 

De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd. 
 

Raadsvoorstel en raadsbesluit 

Voorstel 
Wij stellen u voor de jaarstukken 2020 conform vast te stellen en het positief resultaat van € 1.291.000 
als volgt te bestemmen: 
                       
         a.  Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 477.000; 
         b.  Toevoeging reserve incidenteel beschikbaar algemene dekkingsmiddelen € 419.000. 
  
Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van 
€ 395.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve. 
  
Tubbergen, 18 mei 2021 
  
Burgemeester en Wethouders van Tubbergen, 
  
de secretaris,                                                              de burgemeester, 
                              
  
  
  
  
  
Besluit 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tubbergen in zijn openbare vergadering van 8 juni 
2021 
  
  
de griffier,                                                       de voorzitter, 
 
 


