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Inleiding 
 
Totstandkoming begroting 2020 
Voor u ligt de begroting 2020 van de gemeente Tubbergen die door het college van Tubbergen aan u 
als raad aangeboden wordt. Deze programmabegroting heeft als basis het Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen (MAT) en de perspectiefnota 2020. 
 
In deze begroting 2020 worden de ambities voor 2020 uitgewerkt en wordt concreet aangegeven wat 
we in het jaar 2020 gaan doen en wat het gaat kosten. In de begroting 2020 vindt dus de feitelijke 
besluitvorming plaats. Zowel over de reguliere inzet van middelen en de gemeentelijke inspanningen 
op het gebied van het MAT. 
 
Ten opzichte van de begroting van 2019 zijn er wat wijzigingen geweest ten aanzien van de structuur 
van een aantal onderdelen en daarmee de plek in de begroting 2020 van deze onderdelen. Datzelfde 
geldt voor een aantal inspanningen, die gezien hun aard en de positionering van de uitvoering 
hiervan, beter op hun plek zijn in de Basisbegroting.  In de inleiding op de kernoverstijgende agenda 
treft u een overzicht aan van deze wijzigingen (een zogenaamde was- wordt lijst)  
 

Het  financiële beeld 

Regeren is vooruitzien. Dat was in de afgelopen jaren de rode draad binnen het financiële beleid van 
de gemeente Tubbergen. Met als resultaat dat Tubbergen ondanks de stijgende kosten op het gebied 
van zorg en ondersteuning toch een sluitende meerjarenbegroting kan presenteren. De vergoeding 
van het Rijk voor de kosten binnen het sociaal domein is ongeveer  1,3 miljoen euro lager dan de 
uitgaven die de gemeente Tubbergen doet voor de zorg en ondersteuning van jongeren en ouderen. 
Toch kan de gemeente haar meerjarenbegroting sluitend houden. Dit komt doordat het college met 
het Interventieplan al in een heel vroeg stadium heeft geanticipeerd op de te verwachten tegenvallers 
binnen het sociaal domein. 

Al in de begroting 2019 en in de perspectiefnota 2020 zijn maatregelen genomen om de meerjarige 
tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Het uitvoeringsplan van het Sociaal Domein is 
daarvoor een belangrijke pijler, maar ook binnen de overige beleidsterreinen zijn de nodige 
maatregelen genomen.  Het college is namelijk van mening dat de oplossing voor de tekorten binnen 
het sociaal domein niet alleen gevonden kan worden binnen dat sociaal domein. Er moet ook breder 
worden gekeken.  Dat betekent dat kritisch wordt gekeken naar hoe  binnen de organisatie 
Noaberkracht nog slimmer kan worden gewerkt,  de kostendekkendheid van leges publiekszaken,  
het uitstellen van wegenonderhoud, het aanpassen van het onderhoudsniveau in het groen en het 
afstoten van maatschappelijk vastgoed. 

Daarnaast is er ook gesneden in de potjes voor nieuw beleid. Dat betekent in de praktijk dat er de 
komende jaren slechts beperkt ruimte is voor nieuwe zaken die jaarlijks geld gaan kosten. Mocht dat 
wel nodig zijn, dan is daar alleen geld voor als andere zaken worden geschrapt of als gekozen wordt 
voor een verdere lastenverzwaring voor onze burgers. Juist dat laatste wil het college zoveel mogelijk 
voorkomen.  Het college is er daarom ook best trots op dat de stijging van de lokale in de thans 
voorliggende begroting beperkt is gebleven tot slechts een extra verhoging van 2% op de Onroerend 
Zaak Belasting. Omdat de tarieven voor riool en afval gelijk zijn gebleven is de totale stijging van de 
totale lokale lasten beperkt gebleven. 

Al met al ligt er een begroting waar het college trots op is maar ook een begroting die weergeeft dat 
voorzichtigheid, waakzaamheid en Twentse nuchterheid  geboden blijft. De komende jaren zal in het 
teken blijven staan van het maken van keuzes in de wetenschap dat niet alles (tegelijk) kan.    
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Leeswijzer 

In deze leeswijzer worden een aantal zaken toegelicht zodat u de begroting makkelijker kunt 
lezen. Allereerst een korte toelichting op de opbouw van de begroting. De begroting bestaat uit de 
volgende  onderdelen: 

1. Hoe werken we samen: de vertaling naar hoe samenleving en gemeente samen aan de slag 
voor leefbare dorpen. 

2. Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) met daarin de onderdelen:  
o Kernagenda's: in de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te 

vinden waar in de huidige collegeperiode aan gewerkt gaat worden. Hierbij is 
aangegeven wat wij als gemeente hier in 2020 aan bij willen en kunnen bijdragen qua 
geld en capaciteit. 

o Programma's met bijbehorende kernoverstijgende thema's: hierin wordt voor 
overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat er voor de huidige collegeperiode op 
de agenda staat en welke bijdrage de gemeente in 2020 doet. 

3. Basisbegroting: hierin komen alle reguliere en  jaarlijks terugkerende zaken aan de orde. 
4. De verplichte paragrafen 
5. De financiële begroting 
6. Bijlagen 

  
Er is een wederzijds relatie tussen de ambitiebegroting en de basisbegroting. Er zijn namelijk zaken 
vanuit de basisbegroting die een directe link met de ambitiebegroting hebben en vice versa.  

 Projecten die voortkomen uit ambities  kunnen na uitvoering en afronding structurele lasten 
met zich meebrengen in de beheerfase. De financiering van het project vindt plaats vanuit de 
ambitiebegroting (incidenteel), terwijl de structurele lasten afvloeien naar de basisbegroting 
en een plek krijgen onder één van de elf programma's.   

 Activiteiten en inspanningen (reguliere capaciteit en middelen) vanuit de basisbegroting 
kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen in de ambitiebegroting. Daarnaast kan ook 
(reguliere) capaciteit aan de basisbegroting worden onttrokken om te worden ingezet voor de 
ambities (projecten en processen). 
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Basisbegroting 

In de basisbegroting komen de reguliere, jaarlijks terugkerende zaken aan de orde. Deze basis 
begroting is opgedeeld in de volgende elf programma’s: 

 Programma Bestuur & middelen 

 Programma Dienstverlening & burgerzaken 

 Programma Veiligheid 

 Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

 Programma Economie 

 Programma Onderwijs 

 Programma Sport & accommodaties 

 Programma Cultuur & recreatie 

 Programma Sociaal domein 

 Programma Milieu 

 Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 
 
De ambities uit het Maatschappelijk Akkoord die eigenlijk een intensivering, uitbreiding of 
aanscherping van de reguliere taken betreffen, hebben een plek gekregen in de basisbegroting. 
Evenals de inspanningen die vanuit de ambitiebegroting worden overdragen naar de basisbegroting. 
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Van perspectiefnota 2020 naar begroting 2020 

Opbouw van het hoofdstuk 

Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo 
volgen we onderstaande opzet: 
 
Allereerst ziet u in paragraaf 1 het beginsaldo van deze programmabegroting 2020 weergegeven. Dit 
saldo vindt zijn oorsprong in de perspectiefnota 2020 en vormt de basis waarmee verder wordt 
gewerkt. 
 
In paragraaf 2 schetsen we het beeld van het ontstaan van het begrotingssaldo aan de hand van de 
zogenaamde mutaties op de uitvoering van het bestaande (dus vastgestelde) beleid. 
 
Na deze mutaties gaan we in op de denkrichtingen die zijn opgenomen in de perspectiefnota 2020. 
De inhoudelijke onderbouwing van deze denkrichtingen en waar nodig de concretere uitwerking is 
opgenomen in de betreffende programma’s van de basisbegroting. In paragraaf 3 van het financiële 
hoofdstuk brengen we de (meerjarige) consequenties van deze denkrichtingen in beeld. 
 
In paragraaf 4 staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze specifieke mutaties hebben niet 
in alle gevallen financiële consequenties, maar ze herbergen wel een aantal mogelijke risico’s of zijn 
in politiek-bestuurlijke zin zo relevant dat een nadere toelichting nodig is. 
 
Al deze mutaties hebben een herzien meerjarig saldo tot gevolg, dat in paragraaf 5 is weergegeven. 
De financiële consequenties van de actualisatie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT 
2.0) zijn opgenomen in paragraaf 6. 
 
Tot slot geven we in paragraaf 7 een overzicht van de beschikbare incidentele middelen waaronder  
de stand van zaken van de (belangrijkste) reserves. 
 

Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 

Indexering prijsgevoelige budgetten 
We gaan niet uit van een recht evenredige aanpassing van alle prijsgevoelige budgetten maar kiezen 
voor het reëel ramen van deze budgetten. Dat wil zeggen rekening houden met de werkelijke 
(ervarings-)cijfers over de laatste jaren verhoogd met het laatst bekende cijfer voor wat betreft de 
aanpassing van de prijzen volgens het CBS (1,6%). Dit hoeft dus niet in alle gevallen een verhoging 
van de raming te betekenen maar kan zelfs een verlaging van de raming betekenen.   
  
Indexering lonen 
Voor wat betreft de indexering van de lonen hebben we in de begroting van Noaberkracht een 
jaarlijkse stijging meegenomen van 1,5%. Daarnaast staat in de beide gemeenten nog een stelpost 
van 0,5%. Per saldo hebben we dus een budgettaire ruimte van 2%. 
 
Nu de nieuwe cao gemeenteambtenaren is vastgesteld gaan we natuurlijk de werkelijke lasten 
opvoeren en begroten. Het betreft hier de volgende aanpassingen die we moeten verwerken. 

 Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%  

 Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige 
uitkering van €750. 

 Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%  

 Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%  

 Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1% 
 
In het tweede programmajournaal 2019 en de begroting 2020 van de beide gemeenten nemen we 
deze hogere lasten maar ook de aanwezige dekking mee. Daarnaast verwachten we ook nog een 
stuk compensatie vanuit het Rijk (septembercirculaire 2019). Ook deze compensatie nemen we mee. 
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Verbonden partijen 
De (financiële gevolgen van de) begrotingen 2020 van de verbonden partijen zijn via de 
perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2019) opgenomen in de (meerjaren) begrotingen 
van de beide gemeenten. Hier hoeven we dus niets meer aan te doen. 
 
De mogelijke uitkomsten van de verschillende zienswijzen die zijn aangenomen worden indien 
mogelijk en noodzakelijk betrokken bij het opstellen van de producten uit de P&C cyclus. 
 
Meerjarig, dus vanaf 2021, hebben we ook stelposten loon-en prijscompensatie opgenomen voor de 
verbonden partijen. 
  
Subsidies 
Voor wat betreft de subsidies volgen we de afspraken uit de verordening of indien van toepassing 
specifiek gemaakte (prestatie) afspraken. 
  
Rente 
Hiervoor berekenen we de omslagrente,  dit is 1,5%. Dit percentage gebruiken we voor de bestaande 
activa en investeringen maar ook voor nieuwe investeringen. 
 
Voor het grondbedrijf gaan we uit van de volgende percentages Tubbergen 0,5%. 
  
Ozb  
Voor het indexeren van de ozb tarieven gaan we uit van het consumentenprijsindexcijfer over de 
periode juni tot en met juni voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Voor het jaar 2020 gaat 
het dus om het prijsindexcijfer juni 2018 – juni 2019. Deze prijsindex komt uit op een percentage van 
1,6%. 
 
De ozb tarieven worden zodanig aangepast dat er voor het jaar 2020 een meeropbrengst wordt 
gerealiseerd van 1,6% (exclusief areaalaanpassing). Voor de jaren daarop gaan we uit van een 
meeropbrengst van 1% (exclusief areaalaanpassing).  
  
Rioolrecht 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 (GRP) dat eind 2018 is vastgesteld is aangegeven dat 
de tarieven de komende jaren verhoogd moeten worden met € 5 per jaar plus de inflatie. Hierbij is 
uitdrukkelijk aangegeven dat de daadwerkelijk noodzakelijke verhoging afhankelijk is van de 
toekomstige investeringen als gevolg van de zogenaamde klimaatadaptie. De “stresstests” die in het 
najaar van 2019 worden uitgevoerd moeten  hierover duidelijkheid geven. In afwachting hiervan dient 
vooralsnog te worden uitgegaan van een verhoging van € 5 met daarbovenop de inflatiecorrectie van 
1,6%. 
  
Afvalstoffenheffing 
De tarieven afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend. De daadwerkelijke hoogte van de tarieven 
kunnen we pas bepalen als alle uitgaven en alle inkomsten (zonder de opbrengsten uit de tarieven) 
op basis van een reële raming zijn verwerkt. 
  
Toeristenbelasting, Forensenbelasting en Reclamebelasting  
Geen indexatie. 
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1. Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 
 

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting 
bij het laatst vastgestelde document. Voor de begroting 2020 betekent dit dat we aansluiting zoeken 
bij het saldo van de perspectiefnota 2020. 
  

(bedragen x €1.000) jr 2020 jr 2021 jr 2022 jr 2023 

Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 
 

 

2. Mutaties bestaand beleid 

 
In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verschillende mutaties op basis van bestaand 
beleid. Dit kunnen autonome ontwikkelingen zijn of zaken waarover reeds besluitvorming heeft 
plaatsgevonden.  

Mutaties (bedragen x €1.000) jr 2020 jr 2021 jr 2022 jr 2023 

Algemene uitkering meicirculaire 2019 -59 -250 -388 5 

Taakmutaties algemene uitkering         

- Wet verplichte ggz -22 -23 -23 -24 

- Verhoging vergoeding raadsleden -78 -78 -78 -78 

- Combinatiefuncties/buurtsportcoaches -3 -3 -3 -3 

- Verhoging taalniveau statushouders -25 0 0 0 

Algemene uitkering septembercirculaire 2019 168 456 511 421 

- Reeds eerder verwerkte extra middelen 
jeugdzorg 

0 0 300 300 

Taakmutaties algemene uitkering         

- Wet verplichte ggz 8 8 8 8 

- Ambulantisering ggz -17 -22 -26 -26 

- Participatiewet - doorbetaling Wsw -14 -15 -15 -16 

Nieuwe cao gemeentelijk personeel -306 -546 -557 -588 

Rente 72 68 26 -21 

Grondexploitaties - doorbelaste uren 70 83 1 75 

Ozb 30 30 30 30 

Areaalaanpassing 20 20 20 20 

Verkoop afvalbrengpunt 46 46 46 46 
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Wmo - huishoudelijke ondersteuning 166 175 175 175 

Wmo - ondersteuningsbehoeften 36 36 36 36 

Bijstand -146 -146 -146 -204 

Leerlingenvervoer -115 -115 -115 -115 

Bbz 72 72 72 72 

Sociale werkvoorziening 101 75 -5 -25 

Overige kleine verschillen 22 31 37 56 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 144 

  
Algemene uitkering meicirculaire 2019 
De verklaring voor de verschillen in de hoogte van de algemene uitkering zit enerzijds in de 
gewijzigde accressen en anderzijds in een aantal taakmutaties 
 
1. Accressen  
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ 
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De 
jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode 
wordt het accres genoemd. 
 
Voor de periode van 2020 tot 2024 wordt het accres per saldo neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste 
verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen. De 
raming hiervan in het Centraal Economisch Plan (CEP) is lager dan bij de Miljoenennota. Hierdoor 
wordt er rijksbreed minder uitgegeven aan compensatie voor lonen en prijzen, wat zorgt voor een 
lagere ontwikkeling van de accresrelevante uitgaven. 
 
In de Voorjaarsnota 2019 worden verder de belangrijkste ontwikkelingen in het economisch beeld, de 
uitgaven en de inkomsten 2019 van het Rijk nader toegelicht. De ontwikkelingen voor latere jaren 
worden gepresenteerd in de Miljoenennota en zullen terugkomen in de septembercirculaire 2019. In 
deze circulaire verwachten we ook een (gedeeltelijke) structurele compensatie voor de nieuwe cao 
ontwikkelingen. 
  
2.Taakmutaties 
Taakmutaties zijn middelen die met een bepaald oogmerk aan het gemeentefonds zijn toegevoegd of 
onttrokken, maar waar geen bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. Wanneer ze nieuw zijn 
worden ze eenmalig afzonderlijk benoemd om inzicht te creëren waaraan het rijk meer of minder geld 
gaat besteden. Maar het uitgangspunt van de gehele algemene uitkering is en blijft dat de middelen 
vrij aanwendbaar zijn. Binnen de gemeente Tubbergen kennen we de lijn dat voor deze taakmutaties 
een stelpost wordt opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Zodra door college en raad 
wordt ingestemd met het ontwikkelde beleid kan een beroep worden gedaan op deze stelpost(en). 
Indien er voor wordt gekozen geen beleid te ontwikkelen dan kan de stelpost vrijvallen ten gunste van 
de algemene middelen of ten laste worden gebracht .  
 
De taakmutaties die in de meicirculaire 2019 zijn benoemd en die van toepassing zijn op de 
gemeente Tubbergen zijn: 
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- Taakmutatie Wet verplichte ggz (Wvggz) 
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook 
buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan 
de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende 
kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe 
te voegen aan het gemeentefonds. Voor Tubbergen betekent dit afgerond € 23.000 per jaar vanaf 
2020. 
  
- Taakmutatie verhoging vergoeding raadsleden 
Raadsleden in kleine gemeenten met minder dan 24.000 inwoners krijgen een hogere vergoeding. 
De  verhoogde raadsvergoeding bedraagt € 959 per maand. Daarmee komt de vergoeding op 
dezelfde hoogte als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. De betreffende gemeenten 
worden hiervoor gecompenseerd via de algemene uitkering. Voor de gemeente Tubbergen komt deze 
compensatie uit op een bedrag van € 78.000. 
  
- Taakmutatie combinatiefuncties/buurtsportcoaches 
Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend 
en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is 
structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de 
verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen 
gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een 
deelnamepercentage.  Voor Tubbergen betekent dit € 3.000 jaarlijks. 
  
- Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders 
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 
2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt 
tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang 
naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De verdeling van de middelen voor het jaar 2019 en 2020 
vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente in het jaar 2018. Dit betekent € 25.000 
voor de jaren 2019 en 2020 voor Tubbergen. 
  
Algemene uitkering – septembercirculaire 2019 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de 
normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de 
ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee de omvang van het fonds. De jaarlijkse toename 
of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres 
genoemd. In de Miljoenennota 2020 wordt de geraamde accrestranche 2019 ten opzichte van de 
meicirculaire 2019 met € 218,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt vooral doordat het Rijk dit jaar 
naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Daartegenover staat een opwaartse bijstelling van de 
accrestranche 2020 met € 408,6 miljoen. Ook de accrestranches in de jaren na 2020 worden 
opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de opwaartse bijstelling voor de periode van 
2020 tot en met 2024 ligt in aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. 
Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 2019, maar tot een stijging in 
de daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is,  en de 
afgesloten cao gemeentelijk personeel leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020. 
  
Doortrekken extra rijksvergoeding jeugdzorg 
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019, 
2020 en 2021 (reeds opgenomen in meicirculaire 2019). Aanvullend wordt onderzoek verricht om te 
kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. 
Het Rijk is inmiddels, in overleg met de provinciale toezichthouders, met een richtlijn gekomen hoe 
om te gaan met deze extra middelen en het aanvullend onderzoek ten aanzien van de beoordeling 
van de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting. Kern hierin is: 
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1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van 
de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt; 

2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek 
jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021); 

3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.; 
Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de 
transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. 
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het 
kunnen beperken van de uitgaven. 

 
Wij kiezen ervoor om de extra vergoeding vanuit het rijk vanaf het jaar 2022 inderdaad structureel 
door te trekken. Dit betekent een extra structurele inkomst van € 300.000. Dit neemt echter niet weg 
dat wij ons blijven inzetten voor een juiste en rechtvaardige financiering van de extra taken binnen het 
sociaal domein.  
  
De taakmutaties die in de septembercirculaire 2019 zijn benoemd en die van toepassing zijn op de 
gemeente Tubbergen zijn: 
 
- Taakmutatie ambulantisering ggz 
Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 
hoofdlijnenakkoord ggz. In het hoofdlijnenakkoord ggz wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. 
Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt 
financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. De 
reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel 
ingeboekt. Hiervan wordt € 12 miljoen in 2019 tot structureel € 22 miljoen vanaf 2022 verwerkt in het 
sub cluster Wmo 2015 van de algemene uitkering. De overige middelen worden toegevoegd aan de 
integratie-uitkering Beschermd wonen. Voor de gemeente Tubbergen betreft het hier een bedrag van 
€ 17.000 in 2020 oplopend naar een structureel bedrag van € 26.000 in 2023. 
  
- Taakmutatie Wet verplichte ggz 
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de ggz . In de meicirculaire 2019 is voor de gemeentelijke taken en 
bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz vanaf 2020 structureel € 20 miljoen 
toegevoegd aan het sub cluster Wmo 2015. Op verzoek van de VNG wordt de € 20 miljoen in deze 
circulaire herverdeeld van het sub cluster Wmo 2015 naar het cluster Samenkracht en 
burgerparticipatie. Het verzoek vloeit voort uit de verwachting dat verdeling via het cluster 
Samenkracht en burgerparticipatie beter tegemoetkomt aan de relatie tussen grootstedelijkheid en het 
voorkomen van ggz-problematiek. Voor de gemeente Tubbergen betreft het hier negatieve 
herverdeling van de eerder beschikbaar gestelde middelen van € 8.000 vanaf 2020. De hierna 
resterende stelpost voor de wet verplichte ggz komt uit op een bedrag van € 14.000 in 2020 oplopend 
naar een structureel bedrag van € 16.000 in 2023. 
  
- Taakmutatie Participatie (Wsw) 
De gelden voor participatie (Wsw) betalen we 1 op 1 door aan de uitvoerende organisatie. Om het 
effect daarvan via de algemene uitkering geen budgettair effect te laten hebben ramen we tegenover 
de mutatie via de algemene uitkering een navenante aanpassing van de door te betalen bijdrage.  
  
(nieuwe) Cao gemeentelijk personeel 
Op 28 juni 2019 heeft de VNG samen met de vakbonden een principe overeenkomst bereikt. Deze 
overeenkomst is op 12 september 2019 definitief geworden. In deze nieuwe cao staan de volgende 
afspraken: 

 Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%; 

 Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige 
uitkering van €750 bruto (naar rato dienstverband); 

 De tegemoetkoming in ziektekosten is voortaan op alle medewerkers van toepassing en niet 
meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering; 

 Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%; 

 Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%, en 

 Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1% 
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Dit komt voor het jaar 2020 neer op een stijging van de loonsom van 5% en voor het jaar 2021 e.v. op 
een stijging van de loonsom van de volledige 6,25%. Daarnaast houden we vanaf het jaar 2021 ook 
weer rekening met een “reguliere” stijging van de loonsom met 1,5% per jaar. 
 
In de begroting van Noaberkracht is voor een deel (1,5%) rekening gehouden met deze 
loonontwikkeling. Daarnaast hebben we binnen de gemeentebegroting een extra stelpost van 
ongeveer 0,5% voor aanvullende loonontwikkeling. Deze percentages lopen parallel met de 
percentages voor loon-en prijsontwikkeling via de algemene uitkering. Uiteraard worden deze 
percentages ingeval van een daadwerkelijk afgesloten cao aangepast. Dat heeft het rijk voor deze 
cao gedaan via de september circulaire 2019. Een deel van de hogere algemene uitkering uit deze 
september circulaire heeft dus betrekking op looncompensatie.   
  
Rente 
De lage rentestand op de kapitaalmarkt heeft tot gevolg dat ook het zogenaamde rente- 
omslagpercentage (het rente percentage waarmee we de verschillende investeringen in de 
begrotingen belasten) naar beneden is bijgesteld. Dit heeft een lagere last in de begroting tot gevolg. 
  
Grondexploitaties – doorbelaste uren 
We hebben in de begroting 2020 een meerjarige doorkijk opgenomen van onze (toekomstige en te 
verwachten) grondexploitaties. Deze meerjarige doorkijk laat een toename van de grondexploitaties 
zien ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de begroting 2019.  Deze toename betekent ook dat 
er een groter aantal uren ten laste van deze grondexploitaties kan worden gebracht wat een voordeel 
voor het saldo van de begroting oplevert. 
  
Onroerende zaak belasting 
Deze hogere opbrengst is een gevolg van een meer dan normale/gemiddelde areaaluitbreiding (meer 
nieuwbouw en verbouw van objecten). Wellicht door de aantrekkende economie. Ook heeft er een 
intensieve controle op leegstand van niet-woningen plaats gevonden. Al met al heeft dit geleid tot een 
hogere opbrengst dan geraamd. 
  
Areaalaanpassingen 
In onze meerjarenraming gaan we uit van jaarlijks oplopende kosten als gevolg van een toename van 
ons areaal. Hiervoor ramen we een meerjarig oplopende stelpost van € 20.000 per jaar. Veel van de 
hogere onderhoudskosten voor verhardingen en groen als gevolg van gereedgekomen 
nieuwbouwprojecten kunnen we dekken uit de reeds beschikbare budgetten. Hier ligt uitdrukkelijk wel 
een relatie met de doorgevoerde areaalaanpassing uit de begroting 2019. De kosten van 
areaalaanpassing vielen in deze begroting namelijk twee keer zo hoog uit als de beschikbare 
stelpost.  
  
Verkoop afvalbrengpunt 
Eind december 2018 is de gemeentewerf gelegen aan de Galvanistraat 2, 4, 6 en 8 te Tubbergen 
verkocht. Dit heeft geleid tot het volledig afboeken van de boekwaarde waardoor ook de 
kapitaallasten kunnen worden afgeboekt. Dit levert een structureel voordeel op met ingang van het 
jaar 2019. 
  
Wmo – huishoudelijke ondersteuning 
Voor het jaar 2020 hebben we rekening gehouden met een instroom van 60 cliënten (40% van het 
totaal aantal cliënten dat we terug verwachten). Op basis van de ontwikkelingen die we in 2019 zien, 
is de verwachting dat we in 2020 niet direct de verwachte instroom van 60 cliënten zullen bereiken. 
We gaan uit van een instroom van ca. 50 cliënten. 
 
Een groot gedeelte van dit voordeel is behaald middels de inzet op keukentafelgesprekken om 
cliënten inzicht te geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder 
afbreuk te doen aan de regelgeving. Dit heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte (€ 94.000) van de 
besparing die het interventieplan sociaal domein moet opleveren, reeds is behaald in 2019 en een 
structurele doorwerking kent. 
 
Het totale structurele voordeel loopt op van € 166.000 in 2020 tot € 175.000 in 2021 en verder. 
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Wmo - Ondersteuningsbehoeften 
Voor het jaar 2020 houden we rekening met dezelfde aantallen indicaties als in 2019. Het eerste half 
jaar van 2019 laat zien dat de ontwikkeling van het aantal indicaties individuele begeleiding iets lager 
is dan de nulsituatie. Daarnaast is rekening gehouden met een geringe instroom als gevolg van de 
wijziging van het abonnementstarief Wmo. Deze instroom blijft gehandhaafd. Ook worden de 
ondersteuningsbehoeften geïndexeerd. Per saldo levert dit een klein structureel nadeel op. 
  
Bijstand 
Voor de begroting van 2020 gaan we, op basis van bestaand beleid, uit van het verwachte 
gemiddelde aantal cliënten in 2019 van 135 cliënten, met een jaarlijkse uitstroom van 5 cliënten. Voor 
2020 gaan we dus uit van 130 cliënten en voor de jaren daarna jaarlijks -5 cliënten tot een 
“ondergrens” van 120 (in het jaar 2022). De verwachte gemiddelde uitkering in 2019 van € 14.500 
wordt gehanteerd voor 2020 en verder. De wijzigingen in de aantallen cliënten hebben een structureel 
nadelig effect van € 146.000 in 2020 oplopend tot € 204.000 in 2024. 
 
Daarnaast gaan we in 2020 uit van een oplopende taakstelling van 1 fte voor nieuw beschut. Dat 
betekent een taakstelling van vier fte voor 2020. De definitieve taakstelling voor 2020 is nog niet 
bekend gemaakt. 
  
Leerlingenvervoer 
De verwachte kosten voor het leerlingenvervoer zijn ca. € 98.000 hoger dan begroot. Dit heeft vooral 
te maken met een grote groep leerlingen die of individueel vervoerd moeten worden of naar het 
taalonderwijs gaan (Palet). Ook de plaatsingen op zorgboerderijen zijn hoger dan andere jaren. 
Daarnaast is de raming geïndexeerd. 
  
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)   
Gezien de ontwikkelingen in 2019 stellen we de verwachte uitgaven naar beneden bij in verband met 
lagere verwachte uitgaven. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Bbz-regeling op een aantal punten aangepast. Zo wordt 
onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare 
bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, 
afgebouwd. Ook de financieringssystematiek van het Bbz wordt gewijzigd. De wijzigingen hebben 
geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling. 
  
Sociale werkvoorziening 
In het eerste programmajournaal 2019 hebben we de BBV begroting 2020 van Soweco GR vertaald 
in de jaarschijven 2020 en verder. Eind mei 2019 is de meicirculaire 2019 gepubliceerd. Hierin heeft 
het rijk de verwachte uitstroom van het aantal arbeidsjaren in 2019 naar beneden bijgesteld. Dit 
betekent voor de gemeente Tubbergen dat het werkelijke aantal arbeidsjaren lager is dan waar het 
rijk vanuit gaat, waardoor een overschot is op de rijksbijdrage in 2020. Meerjarig is er een fluctuatie te 
zien in het werkelijk aantal arbeidsjaren van de gemeente Tubbergen versus de verwachting van het 
Rijk. 
  
Overige kleine verschillen 
Het betreft hier een verzameling van meerdere kleine(re) mee- en tegenvallers. 
Rekening houdend met de aangegeven en toegelichte mutaties op basis van bestaande beleid 
ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo. 
  

(bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 144 

Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid -1.024 -839 -916 -680 
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Voorgesteld wordt in te stemmen met de mutaties op basis van bestaand beleid binnen en 
deze te verwerken in het herziene meerjarige saldo. 

 

Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid 

Zoals uit de tabel over het herziene meerjarige saldo na mutaties bestaand beleid valt af te lezen 
hebben we ondanks een lichte verbetering te maken met een structureel niet sluitend meerjaren 
perspectief. Dit betekent dat de set aan denkrichtingen die wij u bij de perspectiefnota 2020 hebben 
gepresenteerd onverkort van kracht blijft. In de volgende paragraaf gaan we dieper op deze 
denkrichtingen in. 
 

3. Denkrichtingen/ombuigingsmaatregelen 

 
In de perspectiefnota 2020 hebben wij u een set aan denkrichtingen gepresenteerd die (op termijn) 
moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. In diezelfde perspectiefnota hebben wij 
aangegeven dat deze denkrichtingen nader worden uitgewerkt en worden betrokken bij het opstellen 
van de begroting 2020 waar ook de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt. Deze nadere 
uitwerking is opgenomen in de basisbegroting onder de programma’s en het voorstel tot 
daadwerkelijke besluitvorming treft u aan in deze paragraaf. Hoewel de nadere uitwerking zoals 
opgenomen onder de programma’s niet heeft geleid tot een bijstelling/aanpassing van het pakket aan 
denkrichtingen willen wij wel een aantal opmerkingen maken. Een aantal eerdere heroverweging-
/ombuigingsoperaties heeft er namelijk toe geleid dat er geen maatregelen te bedenken zijn die geen 
gevolgen hebben voor onze dienstverlening, het niveau van onze voorzieningen of de hoogte van de 
lokale lasten.  Dat geldt dus ook voor de set aan denkrichtingen die nu voorligt. Wij blijven namelijk 
van mening dat de oplossing voor de tekorten binnen het sociaal domein niet allen gevonden kan 
worden binnen dat sociaal domein maar dat ook breder moet worden gekeken. Dat betekent dat een 
zo afgewogen mogelijke set aan maatregelen wordt aangeboden variërend van 
inkomstenverhogingen, verlagen kwaliteitsniveau wegen en groen maar ook het verlagen van de 
inzet  van onze handhavers bij bijvoorbeeld kampeerfeesten en parkeren. Voor al deze maatregelen 
geldt dat onze inwoners daar de gevolgen van (zullen gaan) ondervinden. 
  
De totale set aan denkrichtingen uit de perspectiefnota 2020 die wij u nu ter besluitvorming 
voorleggen ziet er als volgt uit:  

Denkrichtingen (bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Totaal Bestuur & middelen 189 343 425 488 

Totaal Dienstverlening & burgerzaken 24 24 24 24 

Totaal Veiligheid 50 50 50 50 

Totaal Openbare ruimte & mobiliteit 290 290 290 190 

Totaal Economie 5 5 5 5 

Totaal Onderwijs 30 30 30 30 

Totaal Sociaal domein 0 0 0 0 

Totaal financieel technische maatregelen 106 106 106 106 

Totaal denkrichtingen 694 848 930 893 

  
De toelichtende onderbouwingen en waar nodig de nadere uitwerkingen zijn opgenomen onder de 
beleidsprogramma’s in de basisbegroting. 
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Voorgesteld wordt in  te stemmen met de (nadere uitwerking van de) aangegeven 
denkrichtingen en deze denkrichtingen om te zetten in daadwerkelijke 
ombuigingsmaatregelen en de  opbrengsten daarvan te verwerken in het herziene 
meerjarige perspectief. 

  
Rekening houdend met de aangegeven ombuigingsmaatregelen het verwerken van de opbrengsten 
daarvan ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo: 

(bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 -144 

Totaal denkrichtingen 694 848 930 893 

Herzien meerjarig saldo na denkrichtingen -330 9 14 213 

 
 

4. Specifieke mutaties 

 
In deze paragraaf staan we stil bij zaken die niet in alle gevallen financiële consequenties hebben 
voor het meerjarige saldo, maar die gezien de politiek bestuurlijk impact wel de nodige toelichting 
behoeven. Achtereenvolgens staan we stil bij de volgende zaken: 

 Loon- en prijscompensatie 3D’s 

 Stelpost looncompensatie 

 Stelpost prijscompensatie 

 Lokale lasten 
  
Loon- en prijscompensatie 3D’s 
De werkwijze voor het verwerken  van loon – en prijscompensatie en volumeontwikkelingen binnen 
het sociaal domein is gewijzigd. Deze compensatie wordt door het rijk verwerkt in de mei circulaire 
van het betreffende jaar. Dus de compensatie over het jaar 2019 wordt verwerkt in de meicirculaire 
2019. En die van 2020 in de meicirculaire van het jaar 2020. Dit houdt in dat we in de begroting 2020 
zoals die nu voorligt nog geen rekening hebben gehouden met de loon- en prijsontwikkeling 2020. De 
ramingen zijn gebaseerd op het prijspeil 2019. In de vertaling van de meicirculaire 2020 komen we 
terug op deze indexering. 
  
Stelpost looncompensatie 
In de thans voorliggende begroting 2020 is de onlangs afgesloten cao met een looptijd van 1 januari 
2019 tot 1 januari 2021 verwerkt. De loonontwikkeling in deze cao samen met de loonontwikkeling in 
andere sectoren heeft ons doen besluiten de stelpost looncompensatie meerjarig te handhaven op 
2%. Van deze 2% is 1,5% verwerkt in de begroting van Noaberkracht en voor de overige 0,5% ramen 
beide gemeenten een stelpost. Of en in hoeverre deze stelpost voldoende is om toekomstige cao 
verplichtingen op te kunnen vangen te dekken kunnen we op dit moment nog niet inschatten. 
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Stelpost prijscompensatie 
Onze stelpost prijscompensatie is via besluitvorming uit de begroting 2018 gebaseerd op een 
percentage van 1,5%. In de conceptbegroting 2020 is het beschikbare budget van € 75.000 ingezet 
ter dekking van meerdere begrotingsposten waar de effecten van de prijsstijging naar voren kwamen. 
Hierbij moet u denken aan hogere kosten energie, verzekeringen, enz., maar ook inkoop van 
goederen en diensten.  Vanaf het jaar 2021 hebben we weer de beschikking over deze structurele 
stelpost.  
  
Lokale lasten 
In dit onderdeel "Lokale lasten" geven we in het kort een overzicht van de gevolgen van de 
besluitvorming uit deze concept begroting voor de verschillende tarieven die van belang zijn voor de 
lokale lasten(druk). 
 
De indexatie van de ozb tarieven baseren wij op de jaarmutatie (juni – juni) van de 
consumentenprijsindex van het CBS. Dit betekent voor het jaar 2020 een aanpassing van de tarieven 
met 1,6%. Daarbovenop is in de perspectiefnota 2020 onder de denkrichtingen een extra verhoging 
van 2% aangegeven. Al met al dus een verhoging van de ozb tarieven met 3,6% voor het jaar 
2020.  Dit betekent dat de onroerende zaakbelasting  voor een woning met een gemiddelde 
woningwaarde van € 250.000 stijgt van € 315,00 in 2019 naar een bedrag van  € 326,40 in 2020. 
 
Voor de afvaltarieven hanteren we op basis van bestaand beleid 100% kostendekkendheid. Dat wil 
zeggen dat we de kosten die we maken voor de afvalinzameling en afvalverwerking doorberekenen in 
de tarieven. Voor het jaar 2019 zijn de verschillende tarieven als volgt vastgesteld: 
  
Vastrecht                                                                      € 80 
Bedrag per lediging grote bak                                      € 10,60 
Bedrag per lediging kleine bak                                     € 6,50 
Chipkaart lediging verzamelcontainer (bovengronds)  € 0,85 
Chipkaart lediging verzamelcontainer (ondergronds)   € 1,20 
  
Ondanks een verdere verhoging van de afvalstoffenbelasting (in de volksmond verbrandingsheffing) 
op het verbranden van restafval denken wij de kostendekkendheid van de afvalinzameling en 
afvalverwerking re kunnen waarborgen zonder de tarieven te hoeven verhogen voor het jaar 2020. 
 
De hoogte van het rioolrecht is  gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023. 
Belangrijke input voor dit nieuwe GRP zijn de gevolgen van de zogenaamde klimaatadaptie. Tijdens 
een aantal informele en informatieve bijeenkomsten zijn de leden van de gemeenteraad hierover 
geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat de gevolgen van de 
klimaatadaptie de nodige inspanningen en investeringen gaan vergen die ook geld gaan kosten en 
dus doorwerken in de tarieven. Exacte duidelijkheid over de omvang van deze inspanningen en 
investeringen  moet de zogenaamde “stresstest” geven. Deze stresstest gaat plaatsvinden in het 
najaar van 2019. In het nieuwe GRP 2019-2023 kunnen we dus niets anders dan een goed 
onderbouwde aanname doen van de te verwachten financiële gevolgen. Een eerste inschatting gaat 
uit van een extra kostenpost vanaf 2019 van € 700.000.  We kiezen er voor deze kosten in afwachting 
van meer duidelijkheid op grond van de zogenaamde stresstest nog niet door te berekenen in het 
tarief aan de burger. Ook de inflatiecorrectie van 1,6% laten we in afwachting van meer duidelijkheid 
achterwege. 
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Samenvattend ontstaat het volgende beeld van de verschillende tarieven en de lokale lastendruk 
voor het jaar 2020: 

  2019 2020 Verschil 

      in € in % 

Ozb (woning € 250.000) € 315,00 € 326,40 € 11,40 3,62% 

Rioolrecht eigenaar € 263,80 € 263,80 € 0,00 0,00% 

Afval         

- vast recht € 80,00 € 80,00 €0,00 0,00% 

Totaal € 658,80 € 670,20 € 11,40 1,73% 

 

 

5. Herzien meerjarig saldo 

 
Gezien het feit dat de specifieke mutaties geen invloed hebben op het herziene meerjarige saldo 
kunnen we voor de stand van zaken teruggrijpen op het gepresenteerde herziene meerjarige saldo na 
ombuigingsmaatregelen (voorheen denkrichtingen). Dit ziet er als volgt uit: 

(bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 144 

Totaal denkrichtingen 694 848 930 893 

Herzien meerjarig saldo na 
denkrichtingen 

-330 9 14 213 

  
Aan de hand van deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Een tekort in het begrotingsjaar 2020, en  

 Een sluitende meerjarenbegroting 
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We moeten ons echter wel beseffen dat in deze gepresenteerde saldi een aantal zaken wel maar ook 
een aantal zaken (nog) niet zijn opgenomen. Deze zaken willen wij graag onder uw aandacht brengen 
zodat de eerdere conclusies wel in het juiste perspectief worden geplaatst. 
  
Zaken die wel (financieel) zijn verwerkt in het thans voorliggende meerjarige perspectief 

 Volledige invulling uitvoeringsplan sociaal domein (voorheen transformatieplan). De 
opbrengsten hiervan lopen op van € 94.000 in 2019 tot een structureel bedrag van € 545.000 
vanaf 2022. De ingeboekte opbrengst voor de jaarschijf 2019 is inmiddels structureel 
gerealiseerd en ook ingevuld. 

 Voor de jaren 2022 en 2023 gaan we, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, uit 
van het doortrekken van de extra rijksvergoeding voor de jeugdzorg van € 300.000 per jaar. 

 Volledige invulling van de opbrengsten op grond van ombuigingsmaatregelen gebaseerd op 
de denkrichtingen uit de perspectiefnota 2020. 

 Het halveren van de stelposten voor nieuw beleid voor de jaren 2020 en 2021. 
 
Het, naar onze mening, belangrijkste onderwerp dat nog niet (financieel) verwerkt/meegenomen is in 
het  thans voorliggende meerjarige perspectief is de herijking verdeling gemeentefonds. 
  
Herijking verdeling 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 
 
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 voorzien in 2021. 
 
De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders komen kort daarna 
met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals gebruikelijk advies 
vragen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na advies van VNG en ROB 
volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en 
VNG een beslissing zal worden genomen over de nieuwe verdeling. Ook tussentijds zijn bestuurlijke 
overleggen tussen Rijk en VNG voorzien, namelijk in november 2019 en januari 2020. In het voorjaar 
van 2020 zal de Tweede Kamer vervolgens per brief over de voorstellen voor de nieuwe verdeling 
worden geïnformeerd. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten 
geïnformeerd. 
 
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. Wij stellen dan ook voor om met ingang van het jaar 
2021 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect. 
 

Voorgesteld wordt om rekening te houden met een nadelig effect van de herijking verdeling 
gemeentefonds oplopend van een bedrag van € 50.000 in 2021 oplopend naar een 
structureel bedrag van € 150.000  vanaf het jaar 2023 en dit te verwerken in het herziene 
meerjarige saldo.  
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Rekening houdend met deze te verwachten nadelige effecten herijking verdeling gemeentefonds 
ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo: 

(bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 144 

Totaal denkrichtingen 694 848 930 893 

Herijking verdeling gemeentefonds 0 -50 -100 -150 

Herzien meerjarig saldo -330 -41 -86 63 

  
Het feit dat we gezien de ervaringen uit het verleden rekening houden met nadelige 
(her)verdeeleffecten maakt wel dat ons herziene meerjarige saldo verslechtert. In dit herziene 
meerjarige saldo zitten echter nog wel de stelposten voor nieuw beleid. Rekening houdend met het 
omzetten van de denkrichtingen uit de perspectiefnota 2020 in concrete maatregelen resteren 
meerjarig gezien nog de volgende stelposten: 

Stelposten voor nieuw beleid (bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stelpost 2020 50 50 50 50 

Stelpost 2021 0 50 50 50 

Stelpost 2022 0 0 100 100 

Stelpost 2023 0 0 0 100 

Totaal ruimte in herzien meerjarig saldo 50 100 200 300 

  
Zoals uit de tabel valt af te lezen hebben we conform de denkrichting uit de perspectiefnota de 
stelposten voor nieuw beleid voor de jaren 2020 en 2021 gehalveerd (van € 100.000 naar € 50.000). 
Gezien de onzekerheden en de risico’s als gevolg van de herijking verdeling gemeentefonds kiezen 
wij er voor om deze lijn ook voor de jaren 2020 en 2023 door te trekken. Dat wil zeggen een halvering 
van de stelposten voor nieuw beleid. Mocht (in het voorjaar van 2020) blijken dat de gevolgen van de 
herijking van de herverdeling van het gemeentefonds niet of minder tegenvalt dan we nu inschatten 
dan komt de ruimte voor nieuw beleid uiteraard weer beschikbaar. 
 

Voorgesteld wordt de stelposten voor nieuw beleid voor de jaren 2022 en 2023, evenals de 
jaren daarvoor, te halveren en dit te verwerken in het herziene meerjarige saldo. 

  
Ook kiezen wij er voor om de resterende stelpost voor nieuw beleid 2020 ten bedrage van € 50.000 
niet aan te wenden maar in te zetten ter dekking van het nadelige herziene meerjarige saldo en de 
risico’s en onzekerheden die daarin verwerkt zitten. 
 

Voorgesteld wordt de stelpost voor nieuw beleid voor het jaar 2020 niet aan te wenden 
 maar in te zetten en dit te verwerken in het herziene meerjarige saldo. 
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Rekening houdend met de (gedeeltelijke) inzet van de (meerjarige) stelposten voor nieuwe beleid 
zoals hiervoor benoemd en toegelicht ontstaat het volgende beeld van het herziene meerjarige saldo: 

(bedragen x €1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand perspectiefnota 2020 -1.050 -741 -822 -824 

Totaal mutaties bestaand beleid 26 -98 -94 144 

Totaal denkrichtingen 694 848 930 893 

Herijking verdeling gemeentefonds 0 -50 -100 -150 

Inzet stelposten voor nieuw beleid 50 50 100 150 

Herzien meerjarig saldo -280 9 14 213 

  
De conclusies en de opmerkingen die in het begin van dit hoofdstuk zijn genoemd blijven van kracht 
met dien verstande dat een stuk extra behoedzaamheid is ingebouwd waar het gaat om de (nadelige) 
te verwachten effecten van de herijking verdeling gemeentefonds. Dit wil echter niet zeggen dat we 
daarmee alle mogelijke (financiële) risico’s volledig (meerjarig) hebben afgedekt. Zoals u inmiddels 
weet en zoals we de afgelopen jaren meerdere malen hebben ondervonden blijven de ramingen 
binnen het sociaal domein met de nodige risico’s en onzekerheden omgeven. Hierbij moeten we wel 
opmerken dat de stijging van de kosten wat lijkt af te vlakken waardoor het totaal van de uitgaven wat 
lijkt te stabiliseren. Dit neemt niet weg dat de risico’s en onzekerheden blijven. Middels het ramen van 
(extra) weerstandsvermogen proberen we hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Daarnaast 
moeten we niet vergeten dat de vergoeding die we ontvangen van het rijk voor het uitvoeren van de 
(nieuwe) taken binnen het sociaal domein onvoldoende is om de uitgaven te dekken. Het tekort (dat 
we nu oplossen via de algemene middelen) bedraagt voor het jaar 2020 ongeveer € 1,3 miljoen. 
 
Naast de risico’s en onzekerheden binnen het sociaal domein voor onze meerjarige begrotingspositie 
willen we ook de situatie rondom de stikstofproblematiek in dit kader niet onvermeld laten. Het is 
gezien de aangegeven noodzakelijke maatregelen namelijk niet geheel ondenkbaar dat dit ook onze 
meerjarige begrotingspositie gaat raken. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat we een sluitende meerjarenbegroting hebben en alleen 
voor het jaar 2020 een beroep moeten doen op onze algemene reserve. 
 

Voorgesteld wordt het nadelige saldo over het jaar 2020 ten bedrage van € 280.000  te 
onttrekken aan de algemene reserve. 

  
Het (grotendeels) inzetten van de stelposten voor nieuw beleid samen met een aantal van de 
geschetste risico’s en onzekerheden maakt dat er komende jaren nagenoeg geen ruimte is voor 
nieuw beleid. Niet anders dan door het inleveren van bestaand beleid of doordat de herijking 
verdeling gemeentefonds positiever uitpakt dan verwacht. Dit betekent ook dat we in de thans 
voorliggende begroting (nog) geen financiële ruimte zien voor de volgende twee zaken waar we als 
college aan hebben gewerkt: 
 

 Kwaliteit openbaar Groen (KOG) 
het college heeft op 1 oktober 2019 besloten in te stemmen met de beleidsvoornemens van het 
Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) 2020-2017 Tubbergen. Uw raad is eveneens voorgesteld in te 
stemmen met deze beleidsvoornemens en de financiële consequenties integraal af te wegen bij het 
opstellen van de begroting 220 of latere begrotingen.   
 

 Subsidieregeling ozb compensatie maatschappelijk vastgoed 
Het college heeft op 22 oktober 2019 besloten u als gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen 
van de  (opbouw van de) kosten van de (subsidie)regeling “OZB-compensatie maatschappelijk 
vastgoed”.  
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Dit hebben wij op deze manier gedaan om recht te doen aan de toezegging die wij vanuit het college 
hebben gedaan. Wij hebben op dat moment ook besloten u voor te stellen deze regeling niet in het 
leven te roepen. Enerzijds omdat de regeling in onze ogen geen wezenlijke bijdrage levert aan het 
uiteindelijke doel om de toekomstbestendigheid van ons maatschappelijk vastgoed te verbeteren 
anderzijds omdat wij van mening zijn dat de uitvoeringskosten welke gemoeid zijn met deze regeling 
onacceptabel hoog zijn. 
 
Binnen onze (kernoverstijgende) agenda Duurzaam Leven hebben we het thema Maatschappelijk 
Vastgoed opgenomen. Binnen dit thema willen wij de komende periode met de samenleving samen 
en in dialoog met u werken aan een toekomstbestendige exploitatie en beheer van ons 
maatschappelijk vastgoed. Deze samenwerking/dialoog moet in onze ogen leiden tot voorstellen en/of 
maatregelen welke betere waarborgen bieden voor een toekomstbestendige exploitatie van ons 
maatschappelijk vastgoed waaronder ook de gesubsidieerde (sport)accommodaties en daarmee aan 
de leefbaarheid van onze kernen. 
 

6. Actualisatie Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT 2.0) - Begroting in balans 

Inleiding 

In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) zijn op kern- en op kernoverstijgend niveau 
inspanningen benoemd die de huidige collegeperiode opgepakt gaan worden. Afhankelijk van wie er 
aan zet is en wat de rol van de gemeente is, is ook de inzet van de verschillende partijen in beeld 
gebracht.  Zodra de gemeente een rol heeft is deze zo concreet mogelijk omschreven en vertaald 
naar uren en middelen (wat is er voor nodig?). Het overgrote deel van de gemeentelijke inzet in 
termen van uren wordt opgevangen binnen de reguliere capaciteit. Binnen deze reguliere capaciteit is 
namelijk structureel (ieder jaar) ruimte beschikbaar om te besteden aan (nieuwe) ambities, projecten, 
processen e.d. Dit noemen we A(ambitie) uren. Deze A uren zijn niet oneindig, ze zitten ook een keer 
vol. Dat betekent dat als gemeenten in enig jaar toch (extra) inzet willen plegen op een bepaalde 
ambitie (inspanning), project, proces e.d. daar extra uren voor beschikbaar moeten komen. Dit 
noemen we  A+ uren en deze uren zijn op geld gezet. Het idee achter deze constructie is dat bovenop 
de reguliere capaciteit extra capaciteit kan worden ingekocht. 
 
In de begroting 2019 zijn zowel de A uren als de A+ uren gekoppeld aan de inspanningen uit de 
kernagenda’s en de kernoverstijgende agenda’s. Voor de A+ uren, die op geld zijn gezet, is dekking 
via de procesgelden en de reserves aangegeven. De A+ uren zijn dus incidentele uren met 
incidentele dekking. 
 
In het tweede programmajournaal over het jaar 2019 blijkt dat een aantal inspanningen uit het MAT in 
het jaar 2019 zijn opgepakt een voor een deel ook zijn afgerond. Een groot deel van al deze 
inspanningen zijn opgevangen binnen de reguliere capaciteit. Dit betekent enerzijds dat er met ingang 
van het jaar 2020 weer ruimte is binnen de reguliere capaciteit (de A uren) om vervolgstappen binnen 
het MAT op te pakken. 
 
Anderzijds blijkt uit het tweede programmajournaal 2019 dat een aantal inspanningen die we dachten 
uit te voeren door de inzet van A+ uren uitgevoerd konden worden binnen de reguliere capaciteit aan 
A uren. Dit betekent dat we hiervoor geen beroep hoeven te doen op de procesgelden en de reserves 
zoals we in de begroting 2019 hebben aangegeven. Dit hebben we meegenomen in het financiële 
hoofdstuk van het tweede programmajournaal 2019. 
 
Naast de gemeentelijk inzet in termen van uren zijn in de begroting 2019 ook verschillende 
projectbudgetten beschikbaar gesteld. Zowel voor de kernagenda’s als ook voor de kern 
overstijgende agenda’s. Hoewel in het MAT en in de begroting 2019 is aangegeven dat veel eerste 
stappen in 2019 zouden worden uitgevoerd blijkt dat niet in alle gevallen mogelijk. Het blijkt namelijk 
dat het tempo en het draagvlak vanuit de samenleving een veel flexibelere houding van de 
gemeentelijk inzet vraagt. Vandaar ook dat we voorstellen de (nog) niet (volledig) aangewende 
project- en procesbudgetten op grond van het MAT te zien als meerjarige budgetten met een looptijd 
van 2019 tot en met 2022. 
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Naast dit voorstel om de beschikbare project- en procesbudgetten als meerjarige budgetten met een 
loop van 2019 tot en met 2022 te zien stellen wij ook voor om de gefragmenteerde budgetten voor de 
grotere overkoepelende uitdagingen / ambities te clusteren. Dit geldt vooral voor de verschillende 
inspanningen binnen de ambitie/uitdaging duurzaamheid, inbreiding voor uitbreiding, maatschappelijk 
vastgoed en uitvoeringsplan sociaal domein.   
 

Actualisatie 

Naast deze clustering van bestaande procesbudgetten op het gebied van maatschappelijk vastgoed 
stellen wij voor om een bedrag van € 85.000 extra aan dit meerjarige procesbudget toe te voegen. Wij 
verwachten namelijk de komende jaren extra capaciteit te moeten inzetten voor de uitdagingen op het 
gebied van maatschappelijk vastgoed. Zowel voor het opzetten van een kern overstijgende beleidslijn 
als voor vragen en initiatieven vanuit de kernen. 
 

Voorgesteld wordt  een bedrag van €  85.000 beschikbaar te stellen als meerjarig 
procesbudget voor de uitdaging / ambitie maatschappelijk vastgoed en de kosten daarvan 
te dekken uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

  
Het blijkt dat we voor  de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende (A+) uren nodig 
hebben dan we bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT hadden ingeschat. Dit levert een 
incidenteel voordeel op van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde bedrag voor procesgeld fietspad Manderveen 
te verlagen met een bedrag van € 42.000 en ook de geraamde onttrekking aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen voor dit bedrag te corrigeren. 

  
Uit de kernagenda Vasse komt naar voren dat de inspanning “herinrichting sportcomplex S.V. Vasse”  
de komende periode wordt opgepakt. Hiervoor willen we een incidenteel projectbudget van € 100.000 
beschikbaar stellen.   
 
Deze bijdrage is afhankelijk van concensus op een aantal vragen (o.a. aankoop grond, sanering en 
fundering Beerpad, verwijderen bomen, realiseren ,oversteekplaats, bestemmingsplan, 
verkeersbesluit. 
  

Voorgesteld wordt om voor de inspanning “herinrichting sportcomplex S.V. Vasse” een 
incidenteel projectbudget van € 100.000 beschikbaar te stellen onder  voorbehoud van 
consensus over de aangegeven vragen,  en te dekken uit de reserve Mijn Dorp.     

  
In de kernoverstijgende agenda Leren en Talent is onder het thema leren het versterken van de 
relatie en samenwerking met het middelbaar en hogere onderwijs benoemd. Aangegeven is dat een 
werkbudget noodzakelijk is om  initiatieven te ondersteunen en te faciliteren.  Dekking hiervoor kan 
gevonden worden in de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt). Feitelijk betreft het hier 
een financieel technische afwikkeling van een maatregel/inspanning waartoe in het oorspronkelijke 
MAT reeds was besloten. 
 

Voorgesteld wordt een incidenteel bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen als meerjarig 
procesbudget voor het versterken van de relatie met het middelbaar en hoger onderwijs en 
dit incidentele bedrag te dekken uit de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt). 

  
In de volgende tabel hebben we de meerjarige proces en projectbudgetten in beeld gebracht. Hierbij 
is rekening gehouden met de besluitvorming uit het tweede programmajournaal 2019 en de 
voorstellen uit dit geactualiseerde MAT.  Evenals vorig jaar is een onderscheid gemaakt tussen 
procesgeld en projectgeld. Dit is niet allen van belang voor de inzichtelijkheid maar ook voor de 
dekking die daarbij hoort. Voor bepaalde dekkingsbronnen is immers aangegeven dat deze alleen 
mogen worden gebruikt voor concrete projecten en niet voor procesgeld.  
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De gevolgen van de inzet van de verschillende dekkingsbronnen (inclusief de aanvullende voorstellen 
uit dit geactualiseerde MAT)  worden meegenomen in de begroting 2020.  

  incidenteel 

  procesgeld projectgeld 

Maatregelen / inspanningen     

Kernagenda’s     

 - Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. € 26.000   

 - Fietspad Manderveen (excl. de reeds eerder beschikbaar gestelde € 
1 miljoen) 

€ 53.000 € 750.000 

 - Toeristisch Vasse: uitwerken toeristisch marketingplan. € 100.000   

- Landbouw Vasse: klimaatproof €10.000   

- Vasse: herinrichting sportcomplex S.V. Vasse   € 100.000 

- Dorpsentree Fleringen   € 100.000 

- Herinrichting Almeloseweg € 41.000   

- Uitwerking van het masterplan de Eeshof. € 4.000 € 100.000 

      

Duurzaam leven      

 - Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een 
toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. 

€ 28.000   

- Procesgeld maatschappelijk vastgoed € 201.500   

- Procesgeld inbreiding voor uitbreiding € 28.000   

- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor 4 jaar) € 27.000   

- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar) € 37.000   

      

Werk aan de winkel     

 - Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te 
denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van 
cultureel en materieel erfgoed. 

€ 11.000   

- Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en 
hoger onderwijs 

€ 50.000   

- 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. 

€ 69.000   
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- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor 4 jaar) € 60.000   

 - Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen'   € 40.000 

      

Bereikbaar en aantrekkelijk     

 - Innovatievere agro en foodsector € 15.000   

- Biodiversiteit € 20.000   

- Procesgeld thema Mobiliteit  (voor 4 jaar) € 20.000   

- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor 4 jaar) € 100.000   

      

Hoe werken we samen     

- Participatieprocessen € 141.000   

- Stimuleringsfonds   € 225.000 

- Procesgeld MijnDorp2030 € 34.000   

- Communicatie MijnDorp2030 € 15.000   

  
Samen redzaam, gezond meedoen - Uitvoeringsplan sociaal domein 
In de begroting 2019 is een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te 
geven aan de interventies uit het interventieplan. Met de samenvoeging van het interventieplan, het 
beleidsplan Omzien Naar Elkaar en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen naar één uitvoeringsplan 
sociaal domein, stellen we voor om ook de budgetten samen te voegen. Dit betekent dat er € 171.000 
uit het MAT wordt toegevoegd aan het budget interventieplan ten behoeve van het nieuwe 
uitvoeringsplan. Het beschikbare budget is dan € 521.000. Hiervan is reeds een deel ingezet voor 
projecten: 

 POH huisartsen:                                  € 75.000 

 MaaS project:                                      € 24.000 

 Algemene voorzieningen:                   € 4.850 

 Onderzoek arbeidsparticipatie:           € 10.000 

 Aanpak personen verward gedrag:     € 17.500 
Het restant bedraagt € 389.650 met ingang van begrotingsjaar 2020. 
 

7. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves 

 
In deze paragraaf treft u een overzicht aan van onze beschikbare algemene incidentele middelen. 
Hierbij is rekening  gehouden met de voorstellen zoals die eerder in dit hoofdstuk zijn gedaan. Voor 
een totaal overzicht van al onze reserves (en voorzieningen) verwijzen wij u naar het overzicht 
reserves en voorzieningen dat als bijlage bij deze begroting is opgenomen. In dit totale overzicht zijn 
ook de reserves (en voorzieningen) opgenomen die op grond van eerdere besluitvorming door uw 
raad al van een bestemming zijn voorzien. 
 
We beginnen echter met de zogenaamde programmagelden (project en procesgelden) voor de 
verschillende uitdagingen. 
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Project en procesgelden duurzaamheid 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
uitdaging duurzaamheid. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van € 175.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met eerdere besluitvorming uit de begroting 2019 (uitvoering 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen), perspectiefnota 2020 en programmajournaals 2019 resteert 
nog een incidenteel bedrag van € 673.475 aan project en procesgelden duurzaamheid. 
 
Er zijn plannen/er is besloten om een bedrag van € 45.000 uit de projectgelden voor duurzaamheid 
aan te wenden voor de biogasinstallatie Canisius en de Vlaskoel. Hiermee rekening houdend resteert 
een bedrag van  € 628.475 aan project en procesgeld duurzaamheid. 
  
Project en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitdaging 
maatschappelijk vastgoed. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van €172.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met eerdere besluitvorming uit de begroting 2019 (uitvoering MAT), 
perspectiefnota 2020 en programmajournaals 2019 resteert nog een incidenteel bedrag van € 68.000 
aan procesgeld maatschappelijk vastgoed en een bedrag van € 390.000 aan projectgeld 
maatschappelijk vastgoed. In de perspectiefnota 2020 hebben wij aangegeven dit bedrag van € 
390.000 aan resterend projectgeld maatschappelijk vastgoed te willen reserveren voor de nieuwbouw 
van de, in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen, Aloysiusschool in Geesteren. In de 
begroting 2018 is hiervoor een stelpost opgenomen van structureel € 150.0000. Deze stelpost 
correspondeert met een investeringsruimte van € 4 miljoen voor deze basisschool. 
 
Het in 2019 niet aangewende budget aan proceskosten voor de huiskamer Manderveen ten bedrage 
van € 28.000 is in het tweede programmajournaal 2019 afgeraamd en toegevoegd aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Rekening houden met de reservering ten behoeve van de basisschool in Geesteren en de toevoeging 
aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen zijn de projectgelden maatschappelijk 
vastgoed uitgeput en resteert er nog een bedrag van € 68.000 aan procesgeld maatschappelijk 
vastgoed. Via het MAT is dit budget opgehoogd met € 85.000. Voor de resterende planperiode is 
komt het nog resterende budget dus op een bedrag van € 153.000. 
  
Project en procesgeld inbreiding voor uitbreiding 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van €1,610 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
uitdaging inbreiding. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van €160.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met eerdere besluitvorming uit de begroting 2019 (uitvoering MAT), 
perspectiefnota 2020 en programmajournaals 2019 resteert nog een incidenteel bedrag van € 
630.350 aan project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding. 
  
Reserve Mijn Dorp 2030 
De gepresenteerde stand van deze reserve bedroeg in de perspectiefnota 2020 (inclusief eerste 
programmajourmaal) € 1.820.000.  Inmiddels is besloten een bedrag van € 5.000 uit deze reserve te 
halen voor een peuterbieb in Vasse. Daarnaast is via het MAT besloten om een extra bedrag van € 
100.000 beschikbaar te stellen voor de inspanning “herinrichting sportcomplex S.V. Vasse”  en dit 
bedrag te dekken uit de reserve Mijn Dorp. Resterende stand van deze reserve € 1.715.000. 
  
Weerstandsvermogen (algemene reserve en reserve grondbedrijf) 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, opgenomen in deze begroting 2020, is de 
laatste stand van zaken van de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen. De berekening van de 
benodigde weerstandscapaciteit komt voor de begroting 2020 uit op een bedrag van € 3,3 miljoen. 
Rekening houdend met de vastgestelde ratio van 1,5 komt dit neer op een benodigde en beschikbare 
weerstandscapaciteit van € 4.950.000. 
 
De geraamde stand van het beschikbare weerstandsvermogen (de beide algemene reserves) 
bedraagt per 1 januari 2020 € 4.810.000. Op deze geraamde stand moet nog wel het nadelige saldo 
van de begroting 2020 ten bedrage van € 280.000 in mindering worden gebracht. Hierdoor komt de 
geraamde stand van de algemene reserve uit op een bedrag van € 4.530.000. 
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Rekening houdend met het handhaven van de ratio van 1,5 dient een aanvullende storting in de 
algemene reserve plaats te vinden van € 420.000 ten laste van de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
  
Reserve Riool 
In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen 
van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Aangegeven is dat deze reservering 
wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (behandeling 
gemeenteraad november 2018. Tijdens deze behandeling is heel nadrukkelijk de link gelegd met de 
zogenaamde “stress tests” die eind 2019 worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze “stress tests” 
moeten een beeld geven van de noodzakelijke investeringen aan het rioolstelsel. Op dat moment 
ontstaat ook een beeld van de noodzakelijke hoogte van deze reserve. 
  
Extra weerstandsvermogen Sociaal domein 
Binnen de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben is op grond van eerdere 
besluitvorming rekening gehouden met een extra bedrag aan weerstandsvermogen van € 1,5 miljoen 
voor het sociaal domein. Het tekort van € 830.000 op het sociaal domein over het jaar 2018 zoals dat 
bleek uit het tweede programmajournaal 2018 is hier  op in mindering gebracht. Daarnaast heeft er 
via het zelfde tweede programmajournaal 2018 een aanvulling plaatsgevonden van € 147.000. 
Daarnaast is het tekort over het jaar 2019 ten bedrage van € 304.000 zoals dat bleek uit de 
perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal) ten laste van dit budget gebracht. Dit 
betekent dat er op dit moment nog een bedrag als extra weerstandsvermogen resteert van € 513.000 
waarmee we bij het berekenen van de vrije ruimte binnen de reserve incidenteel beschikbare 
middelen rekening moeten houden. 
  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 
Rekening houdend met de besluitvorming uit de perspectiefnota 2020 (inclusief eerste 
programmajournaal 2019) resteerde er een bedrag in deze reserve van € 708.000. Op dit resterende 
saldo moeten nog een aantal zaken in mindering worden gebracht. 

Herziene stand perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) 
(bedragen x €1.000) 

708 

Bij: surplus ratio 616 

Nieuwe herziene stand 1.324 

Perspectiefnota 2020   

- Resterend extra weerstandsvermogen sociaal domein -513 

- Deels afboeken gemeentehuis -409 

- Opheffen stelpost binnensport m.b.t. btw 50 

- Denkrichting uit perspectiefnota 2020 - reserveren Agenda van Twente -318 

Tweede programmajournaal 2019   

- Waardering gronden Huiskamer Manderveen 484 

- Vrijval vanuit MAT 53 

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0   

- Meerjarig procesbudget maatschappelijk vastgoed -85 

- Procesgeld fietspad Manderveen 42 
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Begroting 2020   

- Aanzuiveren algemene reserve in verband met ratio -420 

- Special Olympics Twente -28 

Stand reserve 180 

  
Denkrichtingen perspectiefnota 2020 
De mutaties onder de perspectiefnota 2020 betreffen denkrichtingen en besluiten die zijn toegelicht in 
de perspectiefnota maar (nog) niet zijn doorgevoerd in de herziene stand van deze reserve vandaar 
dat we ze hier nog even laten zien.     
  
Tweede programmajournaal 2019 
Deze mutaties zijn opgenomen en toegelicht in het tweede programmajournaal maar (nog) niet zijn 
doorgevoerd in de herziene stand van deze reserve vandaar dat we ze hier nog even laten zien.    
  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0 
Voor een toelichting op deze beide mutaties wordt verwezen naar de paragraaf begroting in balans. 
  
Begroting 2020 
Aanzuiveren algemene reserve i.v.m. ratio 
Zie de toelichting onder de paragraaf weerstandsvermogen. 
  
Special Olympics Twente 2022 
In het najaar van 2017 is door alle veertien Twentse gemeenten de regionale visie op Sport en 
Bewegen vastgesteld. Onderdeel van deze visie was de ambitie om te verkennen of het mogelijk is 
om de Special Olympics in onze regio te kunnen organiseren. De Special Olympics is een nationaal 
sportevenement voor mensen met een beperking. In januari van dit jaar hebben wij u al geïnformeerd 
over het onderzoek dat wij willen laten doen naar de haalbaarheid van het organiseren van dit 
evenement. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bereidheid onder vele partners groot is om dit 
evenement naar onze regio te halen. Voor de organisatie van dit evenement wordt uitgegaan van een 
begroting van maximaal € 1,5 miljoen. 
 
De veertien Twentse gemeenten dragen hier € 500.000 aan bij. Er is een staffel gemaakt op basis 
van het aantal inwoners per gemeente. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 27.500. In 
het najaar wordt duidelijk of alle gemeenten willen bijdragen en of er een beroep wordt gedaan op 
deze financiële bijdrage in 2022. Zonder vooruit te willen lopen op de daadwerkelijke besluitvorming 
dit najaar stellen wij al wel voor om bij het bepalen van de vrije ruimte in deze reserve al rekening te 
houden met deze mogelijke claim. 
 

Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen 

Beschikbare algemene incidentele middelen in mln. € 

- Weerstandscapaciteit ratio 1,5 (algemene reserve en reserve grondbedrijf) 4,950 

- Extra weerstandsvermogen sociaal domein 0,513 

- Reserve riool 3,000 

- Project- en procesgelden duurzaamheid 0,628 

- Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie 0,153 

- Project- en procesgelden inbreiding voor uitbreiding 0,630 
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- Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 0,180 

- Reserve MijnDorp2030 1,715 

Totaal beschikbare algemene incidentele middelen 11,769 

  
Aanwezige weerstandscapaciteit 
Uitgaande van de, door de gemeenteraad vastgestelde, ratio van 1,5 houden we een aanwezige 
weerstandscapaciteit aan van € 4,95 miljoen. Deze aanwezige weerstandscapaciteit wordt gevormd 
door de algemene reserve en de reserve grondexploitatie. 
  
Extra weerstandsvermogen Sociaal domein 
In navolging van het koersdocument en de begroting 2019 wordt voorgesteld het resterende bedrag 
aan extra weerstandscapaciteit aan te houden van € 0,51 miljoen voor de onzekerheden en risico’s 
binnen het Sociaal Domein. De onderbouwing hiervan is opgenomen in de perspectiefnota 2020. 
  
Reserve riool 
In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen 
van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Zoals in het nieuwe Gemeentelijke 
Rioleringsplan is aangegeven wordt deze reservering betrokken bij de uitkomsten van de 
zogenaamde “stress tests”. 
  
Project en procesgelden duurzaamheid (inclusief energietransitie) 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,628 miljoen aan 
projectgeld duurzaamheid (inclusief energietransitie). Dit bedrag kan in de loop van de planperiode 
van het MAT worden ingezet voor concrete projecten. 
  
Project en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,068 miljoen aan 
projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode 
van het MAT worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. 
  
Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding. 
Zoals eerder deze paragraaf is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,63 miljoen aan projectgeld 
en procesgeld inbreiding voor uitbreiding. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het MAT 
worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. 
  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (RIBAM) 
Zoals eerder deze paragraaf is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,18 miljoen aan incidenteel 
beschikbare algemene middelen. 
  
Reserve Mijn Dorp 2030 
Zoals eerder deze paragraaf is aangegeven resteert er een bedrag van €1,715 in de reserve mijn 
Dorp. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het MAT worden ingezet voor concrete 
projecten en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor procesgeld. 
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Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) 

Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) 

 
  
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 2019 aan gewerkt gaat 
worden. 

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

 Begroting in balans (inclusief bijlage). 
  
Agenda overstijgende onderwerpen 
Het volgende onderwerp raakt meerdere agenda's en wordt daarom hieronder nader toegelicht. 
  
Gevolgen Programma Aanpak Stikstof 
De hoogste bestuursrechter heeft op 29 mei 2019 (zie: AbRS 29 mei 2019, Uitspraak Raad van State 
en Uitspraak Raad van State 2) beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet 
gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een 
stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. 
 
Deze beslissing heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van vaar-, 
spoor-, en rijwegen, de bouw van nieuwe bedrijven, woningbouw en agrarische activiteiten die kunnen 
leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden. 
 
 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115602/201600614-3-r2/#highlight=ECLI%3aNL%3aRVS%3a2019%3a1603
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/#highlight=ECLI%3aNL%3aRVS%3a2019%3a1604
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Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening voor 
activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie, is het een stuk ingewikkelder 
geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te realiseren die leiden tot een 
toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Voor 
veel ruimtelijke ontwikkelingen, ook op grote afstand van Natura 2000-gebieden,  is sinds 29 mei 
2019 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: natuurvergunning) vereist. 
Gedeputeerde staten zijn het bevoegde gezag voor deze vergunning. Zij dienen te beoordelen of voor 
een project een natuurvergunning is vereist. Voor bestemmingsplannen geldt dat zij ook aan de eisen 
van de Wet natuurbescherming moeten voldoen. 
 
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet daarom beoordeeld worden of de met het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant negatieve effecten kunnen hebben 
voor een Natura 2000-gebied. Per project wordt dit door de gemeente beoordeeld. Onder 
omstandigheden (als er bijvoorbeeld sprake is van significant negatieve effecten ter plaatse van een 
Natura 2000-gebied) moet er een passende beoordeling (en als gevolg daarvan ook een 
milieueffectrapport) worden gemaakt. Zie ook: Programma Aanpak Stikstof en Publicatie Raad van 
state. 

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 Mijn Dorp 
2030 denken alle kernen na over de leefbaarheid in hun dorp. Ideeën worden omgezet in concrete 
acties en samen is de agenda voor de komende periode opgesteld. Van de gemeente vraagt het om 
niet alles dicht te regelen, maar juist initiatieven te faciliteren, te inspireren en motiveren om nieuwe 
en betere antwoorden te vinden op gemeenschappelijke uitdagingen. Een daadkrachtige partner is 
wat we willen zijn, die ruimte geeft en voorwaardenscheppend is voor het initiatief. Deze manier van 
werken zijn we de afgelopen jaren met elkaar aangegaan en willen wij voortzetten en verbeteren. 
 

Wat willen we bereiken? 

Om in de toekomst de juiste ondersteuning te bieden aan de samenleving, vraagt dit van de 
gemeente  om een doorontwikkeling in de manier van werken met de samenleving.  De eerste 
periode heeft in het teken gestaan van aanjagen en stimuleren. Ideeën zijn ontwikkeld en de eerste 
concrete acties zijn een feit. De fase waarin we ons in 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 Mijn Dorp 
2030. In 2019 is het een manier van werken die verankerd moet worden in de gehele organisatie. Van 
onze eigen ambtelijke organisatie vraagt dit een bewustwordingsproces en een aanpassing op onze 
manier van werken.  
 
Wij willen daarin het volgende bereiken. 

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

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

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

 
 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/
https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/
https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/
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4. Wij zijn een daadkrachtige partner voor de lokale samenleving. Daadkracht is doen wat nodig 
is, met voortdurend een focus op de resultaten en effecten die we met elkaar willen bereiken. 
Hierbij past geen risicomijdend gedrag en regelzucht, maar lef, creativiteit, denken in 
mogelijkheden en uitdagingen en ruimte voor de samenleving om met elkaar te kunnen 
vaststellen of we onze ambities behalen. De samenleving weet wat ze van de gemeente kan 
verwachten en de gemeente voldoet hieraan.Dit is ook de manier van werken die wij bij de 
invulling van de Omgevingswet gaan toepassen. Dit vraagt ook voor de samenleving en alle 
medewerkers van Noaberkracht om dezelfde visie en het juiste gereedschap, zodat wij met 
plezier de juiste dingen doen voor de samenleving. Daarom willen wij ook inzetten op de  
juiste kennis, vaardigheden en competenties. 

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

6. Een andere manier van werken vraagt ook om het verkennen van andere manieren van 
financieren. De gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties 
experimenteren met de burgerbegroting en de Right to Challenge. Bij de Burgerbegroting 
mogen inwoners zelf beslissen waaraan het gemeentelijk budget wordt besteed. Right to 
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 in 2019 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 doorontwikkelen 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 

 Meer bewuste rolneming door medewerkers ten aanzien van partners en 
inwoners 

 Meer integrale afweging bij bestuurlijke advisering 
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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 Mijn Dorp 2030 

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). 
 

Financiële kaders 

In de begroting van 2019 is een incidenteel bedrag van € 461.000 beschikbaar gesteld, waaronder 
€240.000 voor het stimuleringsfonds. De actuele stand van het stimuleringsfonds is € 228.000 (stand 
september 2019). Voor het jaar 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd. 
 

Omgevingswet 

De Omgevingswet zal per 1 januari 2021 in werking treden. Naast de wetswijziging met juridische 
gevolgen sluit de Omgevingswet aan op de manier waarop wij participeren in de samenleving. Het 
raakt een groot aantal beleidsvelden en stelt de inbreng van de gemeenschap centraal. Op bepaalde 
gebieden werken wij nu al volgens de geest van de wet. Andere zaken kunnen we nu oppakken, daar 
hoeven we niet mee te wachten tot 2021. 
  
Kort samengevat bestaat de opgave grofweg uit drie elementen: 

 Beleidsvernieuwing. De inzet van zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: 
omgevingsvisie, decentrale regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), 
programma’s, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit. De 
gemeente Tubbergen gaat in 2020 de Omgevingsvisie afronden en starten met het 
Omgevingsplan. 

 Organisatie en werkwijze. De wet vraagt van gemeenten een andere manier van denken en 
werken door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke 
afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en samenwerking en de benadering vanuit de 
initiatiefnemer. De gemeente Tubbergen zorgt in 2020 voor opleiding en bewustwording van 
het personeel en het door ontwikkelen van werkwijzen. 

 Informatie en techniek. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het nieuwe online loket dat de 
centrale plek is waar alle digitale informatie over de fysieke leegomgeving straks samenkomt. 
Hier kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zien wat kan en mag in de 
fysieke leefomgeving. De gemeente Tubbergen zorgt in 2020 voor aansluiting op het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet. 
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Kernagenda’s 

Inleiding op de kernagenda 

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit 
hoofdstuk ziet u de kernagenda’s. 
 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug 
te vinden waar in 2020 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2020 
willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit. 
 

Albergen 

THEMA DUURZAAMHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Alle mogelijkheden van energieopwekking onderzoeken (ruimte voor experimenten). 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap voor 
2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig? 

1. Onderzoek naar 
eigen 
energiecoöperatie 
Albergen.  
2. Aanhaken bij 
bestaande initiatieven 
als Essenkracht. 
3. Onderzoek de 
mogelijkheden van 
alle daken die 
geschikt zijn voor 
zonnepanelen. 
4. 
Woningbouwverenigin
g Tubbergen wil 
graag samenwerken 
met initiatieven uit de 
samenleving. 
5. Quick-wins draagt 
bij aan 
bewustwording, denk 
aan levensbestendige 
woningen om koken 
op gas om te zetten 
naar elektriciteit (o.a. 
veiligheid bij 
ouderen).  
 

Primaire 
verantwoording 
ligt bij de 
samenleving. 
 
Gemeente in de 
rol van 
regisseren, 
verbinden, 
faciliteren 
(voorlichting) en 
vooral 
daadkracht. 

In overleg gaan 
met de werkgroep 
en plannen maken 
en uitwerken. 

Stimuleren 
en 
ondersteu
nen. 

Reguliere uren 
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6. Onderzoeken optie 
locatie windmolen bij 
de ijsbaan. 

THEMA GEZONDHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Dat de inwoners zolang mogelijk zelfstandig in Albergen kunnen blijven wonen. 

 Dat er geen eenzaamheid en armoede is in Albergen. 

 Een gezonde leefomgeving voor de leefbaarheid van het dorp. 

 Verhogen bewustzijn van de omgang met alcohol en drugs voor jongeren en hun ouders. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap voor 
2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig? 

Omzien naar elkaar 
en ervoor zorgen dat 
de mensen elkaars 
mantelzorger worden. 

- 
Mantelzorgonderst
euning kenbaar 
maken. 

Faciliteren 

Inzet 
mantelzorgconsul
ent Wij in de 
Buurt. 

Omzien naar elkaar, 
open Eettafel en de 
Kuierstie met 
inloopochtend. Het 
bezoeken van 65 
plussers. Uitbreiding 
van de dagopvang. 

- 

Behoefteonderzoe
k naar uitbreiding 
dagopvang. Link 
met kern 
overstijgend.  
Uitvoering geven 
aan 
preventiebudget 
onderwijs, 
convenant 
sportverenigingen. 

Faciliteren 

Mogelijk 
ondersteuning 
van een 
professional Wij 
in de Buurt. 
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Meer en betere natuur 
rondom het dorp. 
Meer wandelpaden. 
Veilige 
verkeerssituaties. 

- - Faciliteren 
Geen 
aanvullende 
middelen of uren. 

Bewustwordingsproce
s op gang brengen. 
Meer voorlichting 
geven. 

- - Faciliteren - 

THEMA ONDERNEMEN 

Wat willen we bereiken? 

 Een gecentreerd winkel – leefgebied met ontmoetingsplek , waar de 1e levens-behoeften 
aanwezig zijn; eventueel gecombineerd met woningen voor ouderen. 

 Lange termijn visie opstellen voor bedrijventerreinen en actief grondbeleid voeren. 
Bestaande bedrijven behouden. 

 Bouwmogelijkheden voor de ondernemers. 

 De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving. 

 Een bewustwordingscampagne ‘koop in je eigen dorp’.  Het vergroten van de onderlinge 
samenwerking en de samenwerking tussen de ondernemers, de verenigingen en de 
inwoners. 

 Vereenvoudigen van de evenementenvergunning. 

 Behoefte onderzoek doen voor project start-ups, uitbreiding zzp'ers. 

 Het creëren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap voor 
2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig? 

Herverkavelingsmogel
ijkheden onderzoeken 
(vragen of er 
ondernemers bereid 
zijn naar het centrum 
te verhuizen; wat 
hiervoor nodig is, hoe 
om te gaan met 
hetgeen ze 
achterlaten (pand)).  

De werkgroep en 
de gemeente 
(faciliterende rol). 

In overleg gaan 
met de 
werkgroep/ondern
emers  hoe zij 
tegen een 
mogelijke 
herverkaveling 
aankijken en of zij 
kansen zien 
hiervoor in 
Albergen.   

Initiator 
voor het 
eerste 
overleg.  
 
Faciliteren
. 

Verkenning 
binnen reguliere 
uren 
bedrijfsconsulent.  
Inzet 
gebiedsregisseur 
(bereidheid tot 
verhuizen; helpen 
bij planvorming; 
bewustwording 
koop in eigen 
dorp bevorderen 
etc.) 
Werkkapitaal: € 
10.000 (via 
kernoverstijgende 
agenda). 



 
 

 
 Pagina 38 van 235 

 

Gemeente breed de 
rol van de gemeente 
bij het grondbeleid 
t.a.v. 
bedrijventerreinen, 
samen met de 
partners, onder de 
loep nemen en indien 
gewenst de huidige 
aanpak wijzigen. 

Ondernemers en 
de gemeente. 

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende  
agenda Werk aan 
de Winkel. 

Initiator 
gesprek 
 
 
 
 
 

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende  
agenda Werk aan 
de Winkel. 

Het onder de 
aandacht brengen 
van de 
bouwmogelijkheden 
voor de ondernemers 
in Albergen. 

De gemeente. 

Ondernemers zijn 
aan zet. 
Gemeente is 
faciliterend. 
Aangeven welke 
mogelijkheden er 
nog zijn voor de 
ondernemers om 
te bouwen / uit te 
breiden. 

Faciliteren N.v.t. 

De ondernemers 
actief en vooraf 
betrekken bij beleid 
en regelgeving:  
nemen we mee bij het 
gemeente breed 
inventariseren van de 
wens en behoefte aan 
een Visie op 
Ondernemen. 

Ondernemers en 
de gemeente. 

Bijeenkomst met 
alle besturen van 
de 
ondernemersveren
igingen afgerond, 
wordt verder 
meegenomen in 
agenda Werk aan 
de Winkel. 

Bijeenkom
st 
faciliteren 

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende 
agenda Werk aan 
de winkel  

Het in kaart brengen 
van de ondernemers 
in Albergen en 
gezamenlijk 
nadenken hoe deze 
bewustwording te 
creëren en wie 
hiervoor nodig is 
(verenigingen, 
inwoners etc.). 

Ondernemers/in
woners. 

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende  
agenda Werk aan 
de winkel 

Geen rol 
(wellicht 
ondersteu
ning 
buur(t)ma
n)  

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende 
agenda Werk aan 
de winkel  

Vereenvoudiging van 
de 
evenementenvergunni
ng: In overleg met de 
gemeente hoe we dit 
aan kunnen pakken. 

Ondernemers 

Overleg tussen 
gemeente en 
organisatoren van 
evenementen in 
Albergen.  

Initiator 
eerste 
gesprek. 

Reguliere uren 
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Behoefte onderzoek 
voor project start ups, 
uitbreiding ZZP'ers: 
Dit punt nemen we 
gemeente breed mee 
bij de 
kernoverstijgende 
agenda; goed 
vestigingsklimaat 
creëren voor start ups 
en bestaande 
bedrijven.  

Gemeente en 
ondernemers 

Met ondernemers 
in gesprek 
(gemeente breed) 
hoe zij dit zien. 

Initiator 
gesprek 

Reguliere uren 

Creëren van een 
Hightech gebiedje dat 
corgt voor nieuwe 
bedrijvigheid: 
Meenemen in 
kernoverstijgende 
agenda bij onderzoek 
hoe aantrekkelijk 
vestigingsklimaat te 
creëren. (wellicht 
actieve acquisitie door 
nieuwe bedrijven te 
benaderen met 
hoogwaardig 
personeel die een 
positieve invloed 
hebben op het dorp).  

Gemeente en 
ondernemers 

Verdere verdieping 
door met 
ondernemers in 
gesprek te gaan. 

Initiator 
gesprek 

Reguliere uren 

THEMA SPORT EN BEWEGEN 

Wat willen we bereiken? 

 Het centraliseren van de sportaccommodaties. Dit biedt de mogelijkheid voor omnisport. 

 Eén ingang voor alle sporten en het vergroten van de sociale functie van de verenigingen 
in de sport (betrekken minder draagkrachtigen). 

 Vitale inwoners in Albergen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap voor 
2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig? 

1. De werkgroep 
concrete 
plannen/visie laten 
maken, met 
ondersteuning van de 
gemeente. 
2. Na denken over 
ruimtelijke ordening 
(locaties). 

De werkgroep. 

Het instellen van 
een werkgroep op 
dit thema. Daarna 
het opstellen van 
een visie, plannen 
maken. 

Ondersteu
nen en 
stimuleren
. 

Reguliere uren. 
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1. Het bevorderen van 
de samenwerking 
tussen de 
sportverenigingen 
2. Samenwerking met 
verenigingen, 
gemeente, TOF-
onderwijs en 
kinderopvang.  
3. Koppeling met 
Cultuurhoes en de 
dagbesteding. 
4. Wens voor een 
sportmakelaar. 

5. Visie op 
centraliseren 
sport. 

De werkgroep, 
sportvereniginge
n, onderwijs, 
kinderopvang, 
Cultuurhoes. 

Een overleg 
inplannen waar 
alle betrokken 
partijen bij 
aanwezig zijn. 

Stimuleren 
en waar 
nodig 
ondersteu
nen. 

Inzet 
verenigingsonder
steuner en of 
buurtsportcoache
s. 
Koppeling met 
robuuste 
sportstructuur, zie 
thema 
Maatschappelijk 
Vastgoed. 

1. Het sporten 
stimuleren voor zowel 
de jongeren als de 
ouderen vanwege de 
gezondheid. 
2. Breedtesport, 
waarbij voldoende 
aanbod bestaat voor 
de jeugd. 

  
Het instellen van 
de werkgroep. 

Stimuleren 
en waar 
nodig 
ondersteu
nen 

Inzet 
verenigingsonder
steuner en of 
buurtsportcoache
s. 

THEMA WONEN EN GROEN 

Wat willen we bereiken? 

 Een mooi centrum in het midden van Albergen (op de plek van Miets/tankstation met 
winkels (eerste levensbehoeften). 

 Aansluiten bij de woningbehoefte van de jongeren en de ouderen  in Albergen. 

 Dat Albergen een aantrekkelijk en mooi groen dorp wordt. Zowel binnen de bebouwde kom 
als in het buitengebied. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap voor 
2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig? 
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1. Met de 
initiatiefnemers en de 
eigenaren van het 
pand Miets en het 
aangrenzende 
tankstation in overleg 
en plannen maken. 
2. Onderzoeken of er 
behoefte is voor 
woningen voor 
ouderen, 
gezondheidscentrum 
en of het kerkplein bij 
deze plannen 
betrokken kan 
worden? 
3. Overleg met de 
middenstanders i.v.m. 
bereidheid om te 
verhuizen naar het 
centrum? 
4. Overleg met de 
parochieraad om het 
kerkplein bij het 
centrumplan te 
betrekken. 
5. Invulling  
(gedeeltelijke) 
leegstand in 
basisschool Kadoes. 
Het pand wordt niet 
meer volledig benut. 

Projectontwikkela
ar met 
ondersteuning 
van de gemeente 
en de 
Werkgroep. 

Wachten op 
goedkeuring van 
het ingediende 
plan. 
Plan Zenderseweg 
– Hobergenstraat 
betrekken bij 
centrumplan: is 
afhankelijk van 
uitkomsten overleg 
werkgroep 
Zenderseweg, op 
basis daarvan 
vervolgstappen 
bepalen. 
  

Gesprekk
en voeren  
Stimuleren 
en 
Begeleide
n van 
ontwikkeli
ngen 
Voorstelle
n schrijven 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte in 
te vullen worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgende 
agenda Wonen. 

1. Zorgen voor 
betaalbare 
woonruimte voor 
jongeren en ouderen. 
2 . Stimuleren 
doorstroming. 
3. Overleg en plan 
maken met de 
woningbouwverenigin
g. 
4. Structuur 
aanbrengen in 
afstoten van 
woningen van de 
woningbouwverenigin
g. 

De werkgroep 
met 
ondersteuning 
van de 
gemeente. 

Afspraken maken 
(gemeente, TOF 
en de 
woningstichting). 

Ondersteu
nen en 
stimuleren 
 

Reguliere uren  
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Inhaalslag maken 
i.v.m. achterstallig 
onderhoud groen in 
de bebouwde kom. 
Onderzoeken of we 
gaan vervangen of 
gaan veranderen. Aan 
de hand hiervan 
verdere plannen 
maken. 

De werkgroep en 
de WBV. 

Wachten op 
vaststelling Nota 
Kwaliteitsplan 
Openbaar Groen 
(KOG). 

Uitvoeren  
Reguliere uren  
 

Verfraaiing van de 
rotondes bij 
binnenkomst van 
Albergen. Plannen 
maken om dit zo 
spoedig mogelijk op 
te pakken. 

De werkgroep 
samen met de 
gemeente. 

De rotondes 
adopteren van de 
provincie en ze in 
eigen beheer 
hebben. 

Stimuleren
  

Reguliere uren 

1. Het groen in het 
buitengebied 
behouden.  
2. Een uniforme 
werkwijze voor 
bermonderhoud 
Onderhoud van groen 
in de bebouwde kom. 
3. Houtwallen en 
bomen in het 
buitengebied niet 
zomaar laten 
verdwijnen. 
4. 
Kwaliteitsverbetering 
openbare looppaden. 

De werkgroep 
samen met de 
gemeente. 

Wordt 
meegenomen in 
de nota Kwaliteit 
Openbaar Groen 
(KOG). 

Opstellen 
van de 
beleidsnot
a. 

Reguliere uren  
 

Meer aandacht voor 
bordenvervuiling. 

Gemeente. 

Nagaan of dit past 
c.q. aansluit bij het 
bestaande beleid 
van de gemeente. 

Faciliteren 
en 
stimuleren
. 

Reguliere uren 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit de begroting 2019 
In de begroting 2019 zijn voor de kern Albergen aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het 
thema "Ondernemen". Deze zijn meegenomen onder de kernoverstijgende agenda "Werk aan de 
winkel" - thema "Ondernemen".  
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
De  ambities voor 2020 voor de kern Albergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en 
reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
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Fleringen 

THEMA GEZONDHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid voor de inwoners van Fleringen. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Zie speerpunten 
thema 
gezondheid:  
1. Vitale 
verenigingen en 
betere 
samenwerking 
tussen 
verenigingen en 
maatschappelijke 
organisatie zoals 
de school. 
2. Vitaal oud 
worden en langer 
in Fleringen 
blijven kan o.a. 
door het inzetten 
op het voorkomen 
van eenzaamheid 
en goede 
voorzieningen 
voor ouderen. 
3. Een betere mix 
tussen jong en 
oud. Van elkaar 
kun je leren en 
samen kun je 
meer. 
4. Minder alcohol- 
en drugsgebruik 
en minder roken 
bij de jongeren in 
Fleringen. 

Werkgroep 
"Fleringen 
met mekaar". 

Uitvoering project: de 
vitale beweging. 

Ondersteun
en en 
faciliteren 
mede door 
de inzet van 
Wij in de 
buurt. 

Reguliere uren, 
vanuit het 
sociaal domein 
is er 
ondersteuning 
voor dit project. 

THEMA INRICHTING / OPENBARE RUIMTE 
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Wat willen we bereiken? 

 Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen / wensen van alle 
inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen. 

 De historie van Fleringen (Herinckhave) is terug te zien in de dorpsentree. 

 De dorpsentree moet verkeersveilig zijn. 

 Een open kerkplein. 

 Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om ook korte wandelingen te maken voor ouderen. 

 Vitaliteitstuin voor jong en oud. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Werkgroep 
Herinrichting 
Entree Fleringen 
heeft het plan 
gereed. 
Op dit moment 
ligt er een 
subsidieaanvraag 
van € 150.000 bij 
de provincie i.h.k 
van 
gebiedsontwikkeli
ng Noordoost-
Twente. 
De totale kosten 
van het plan zijn: 
€ 631.275. De 
werkgroep wil het 
plan presenteren 
aan het college 
en de raad. Het 
plan mag en kan 
in fases 
uitgevoerd 
worden binnen de 
gestelde 
financiële 
kaders.         

Werkgroep 
HEF/Gemeent
e. 

Wanneer er gebruik 
gemaakt gaat worden van 
de subsidie 
gebiedsontwikkeling NOT 
zal het plan voor 1-1-2021 
uitgevoerd moeten 
worden.  

In overleg 
met 
Fleringen 
bepalen wie 
opdrachtgev
er wordt. 
In gesprek 
blijven met 
Fleringen 
over 
oplossingen 
voor het 
tekort. 

Het bedrag dat 
in 2019 
beschikbaar is 
gesteld, blijft 
staan (€ 
100.000) 
 

 
 
 
 
 
THEMA SCHOOL NAAR KULTURHUS 
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Wat willen we bereiken? 

 Behoud van kwalitatief goed onderwijs in Fleringen. Behoud van identiteit en functies in De 
Spil (Kulturhus). Eigen entree voor kinderopvang / school en eigen entree voor Kulturhus.  

 Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook contactmomenten tussen jong en oud. 

 Zorg dat het allemaal niet te krap wordt. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Het bureau 
M3V advies & 
management 
heeft in opdracht 
van de werkgroep 
‘School naar de 
Spil’ een 
programma van 
eisen opgesteld. 
Dit programma 
van eisen is tot 
stand gekomen 
a.d.h.v.  de input 
die verzameld is  
middels 
deskresearch en 
werkbijeenkomste
n met de school 
en kinderopvang. 
2. De werkgroep 
‘School naar de 
Spil’, zal op basis 
van het 
programma van 
eisen één 
scenario 
uitwerken  voor 
de verplaatsing 
van de school 
naar het 
Kulturhus. Bij dit 
scenario wordt 
rekening 
gehouden met 
een uitbreiding 
van +/- 250 m². 

Werkgroep 
'School naar 
de Spil', de 
gemeente en 
schoolbestuur 
TOF. 

Dat is afhankelijk van de 
besluitvorming van het 
totaalplan. 
Opstellen van een 
concreet projectplan met 
fasering. 
Bespreken met Fleringen 
in hoeverre gemeente kan 
ondersteunen. 
Verantwoordelijkheden 
vastleggen in 
samenwerkingsovereenko
mst TOF, Gemeente en 
Stichting. 

Ondersteun
en en 
faciliteren. 

In het Integraal 
Huisvestingspla
n (IHP) is een 
budget van € 
300.000 
opgenomen 
voor de 
verbouwing van 
de school. 
Voor de 
uitwerking van 
dit plan zijn 
ambtelijke uren 
nodig. Deze 
worden 
meegenomen 
en waar nodig 
bekostigd 
vanuit het 
budget 
Maatschappelij
k Vastgoed. 
Zie 
kernoverstijgen
de agenda.  

THEMA WONINGBOUW 
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Wat willen we bereiken? 

 In Fleringen moeten voldoende beschikbare woningen zijn voor iedereen die graag in 
Fleringen wil wonen, met name voor jong en oud. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Indien er 
behoefte is aan 
verdere 
uitwerking van dit 
thema, zal vanuit 
het dorp 
Fleringen 
hiervoor een 
werkgroep in het 
leven moeten 
worden 
geroepen. 

Fleringen. 

De volgende stap zal 
komen uit de analyse van 
de enquêteresultaten.  
Tevens wil Fleringen 
scenario's ontwikkelen 
m.b.t. bestaande 
schoolgebouw. 

Ondersteun
en en 
faciliteren. 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte 
in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen 
in de 
kernoverstijgen
de agenda 
Wonen. 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit begroting 2019 
In de begroting van 2019 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de dorpsentree 
in Fleringen en € 5.000 procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus".  
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Deze uren zijn meegenomen in de 
kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast is het 
procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus" toegevoegd aan het procesgeld maatschappelijk 
vastgoed.  
De overige ambities voor 2020 voor de kern Fleringen worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 
 
 
 

Geesteren 

THEMA MUZIEK EN CULTUUR 
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Wat willen we bereiken? 

 In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle leeftijdsgroepen op een actieve, maar 
ook passieve manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp. Dit is van belang om de 
leefbaarheid optimaal te houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding, plezier en 
ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek in ons dorp. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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Overdekte open lucht 
voorziening 
Het podium op het 
Noaberplein moet worden 
omgebouwd tot een 
overdekte muziekkoepel 
met optimale akoestiek. 
 
Muziek/cultuurcoach 
aanstellen 
Hij of zij wordt de spin in 
het web om het muziek- 
en cultuuraanbod in 
Geesteren te verbinden en 
versterken. Door 
verbindingen te leggen 
tussen groepen en 
verenigingen, door ze te 
adviseren en te 
begeleiden om 
toekomstbestendig te 
worden. Deze persoon 
kan ook de gezamenlijke 
agenda van alle 
activiteiten en een 
database van muzikanten 
gaan opzetten en 
beheren. Bovendien zorgt 
de coach voor een 
sterkere verbinding tussen 
schoolkinderen en 
muziek/cultuur. 
 
Projectkoor 

We constateren dat het 
aantal koren in Geesteren 
is gedaald. Enerzijds 
omdat de rol van de kerk 
een andere is geworden. 
Maar anderzijds ook, 
omdat het bestaande 
aanbod niet volledig 
aansluit bij de wensen. 
Dat betekent dat we 
moeten vernieuwen. 
Sommige zangliefhebbers 
willen zich liever inzetten 
voor een koor op 
projectbasis, al dan niet 
samengesteld op basis 
van muzieksoort (pop, 
jazz enz.) of voor een 
speciale (éénmalige) 
uitvoering. Ook ligt er een 
wens om een schoolkoor 
op te richten. 
 
 
 

De werkgroep 
onderzoekt zelf 
de 
mogelijkheden 
en wensen voor 
de 
openluchtvoorzie
ning, het 
projectkoor en de 
strippenkaart.  
 
Van de 
gemeente wordt 
ondersteuning 
(financieel en 
inzet) verwacht 
voor het 
aanstellen van 
de muziek/ 
cultuurcoach. 
 
Met behulp van 
deze coach kan 
het projectkoor 
en de 
strippenkaart ook 
sneller en beter 
worden 
gerealiseerd. 
 
De gemeente 
moet de wens 
voor realisatie 
van een 
multifunctionele 
ruimte 
meenemen in de 
plannen voor de 
nieuwbouw van 
de basisschool. 

Met inzet van 
muziek en 
cultuurcoach 
de plannen 
uitwerken. 
Ook realisatie 
muziekkoepel, 
eventueel in 
samenhang 
met 
nieuwbouw 
school. 

Van de 
gemeente 
wordt verwacht 
dat ze de 
werkgroep 
ondersteunt 
met advies en 
middelen.  
 
De werkgroep 
zal veel zelf 
kunnen doen, 
maar 
waarschijnlijk 
wel een 
financiële 
bijdrage vragen 
voor de 
overdekte 
openluchtvoorzi
ening, het 
aanstellen van 
de muziek/ 
cultuurcoach en 
de realisatie 
van de 
multifunctionele 
locatie als 
onderdeel van 
de nieuwe 
school. 

Uren 
ondersteuni
ng door 
ambtenaar, 
vergelijkbaar 
met 2019. 
Was toen 
onderdeel 
van 
structurele 
takenpakket 
en behoeft 
geen extra 
financiering.  
 
Geen 
financiële 
bijdrage. 
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Strippenkaart 

Muziek- en culturele 
activiteiten hebben een 
positieve uitwerking op de 
intelligentie en sociale 
vaardigheden van 
kinderen. Zo blijkt uit 
wetenschappelijk 
onderzoek. De 
schoolomgeving biedt een 
prachtkans om kinderen 
enthousiast te maken voor 
culturele en muzikale 
activiteiten. Ook in de 
buitenschoolse 
activiteiten. Het doel is om 
met de bijna 25 culturele 
en muzikale organisaties 
een aanbod te creëren, 
waarbij inwoners zoveel 
mogelijk disciplines 
kunnen uitproberen aan 
de hand van een 
strippenkaart. 
 
Multifunctionele 
oefenlocatie 
Een belangrijke 
voorwaarde om de droom 
werkelijkheid te laten 
worden, is de toevoeging 
van een multifunctionele 
ruimte aan de bouw van 
de nieuwe school. Een 
ruimte die voldoet aan alle 
technische wensen van de 
verschillende organisaties. 
Ook op het gebied van 
akoestiek. Kort gezegd: 
een podiumvoorziening en 
oefenlocatie. Voor 
gezelschappen, koren, 
muziekvereniging, bands 
enz. Maar ook voor de 
leerlingen van de school 
om hun culturele talenten 
te laten zien. Belangrijk is 
ook dat er binnen de 
school ruimte is voor 
individuele 
(muziek)lessen. 
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THEMA REGIONOMISCH GEESTEREN 

Wat willen we bereiken? 

De ambitie is het realiseren van een compact centrum in Geesteren. Van Hamer tot Kottink met 
winkels en horeca. 

Daarvoor willen we het volgende bereiken: 

 Ook in 2030 nog een levendig centrum waar de 1e levensbehoeften-plus (ook kapper, 
fietsenzaak etc. ) verkrijgbaar zijn.  

 Levensvatbaar houden en behouden van huidige winkelaanbod Geesteren (aanbod 
=reden om in Geesteren te blijven wonen). 

 Verjonging van het ondernemersbestand om continuïteit te waarborgen. 

 Behouden van klanten uit Langeveen en Manderveen die in Geesteren hun inkopen doen. 

 Bewustwording voor de continuïteit van het winkelaanbod. 

 Verkeersluw centrum (geen vrachtverkeer, landbouwverkeer), maar winkels wel bereikbaar 
met de auto. 

 Andere invulling van het huidige kerkplein. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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Verder gaan op de 
ingezette weg (bv 
gesprekken voeren met 
ondernemers, aan de slag 
met onderzoek Kadaster) 
en afwachten uitkomsten 
locatie onderzoek 
nieuwbouw school. Ook 
kerk meenemen in het 
proces. Nieuwe invulling 
kerkplein is ook een optie. 
Wel belangrijk dat we het 
huidige enthousiasme 
vasthouden en dat dit niet 
weg ebt. Dus het locatie 
onderzoek moet snel 
gestart worden.  
 
Gebiedsregisseur op pad 
sturen in Geesteren. Deze 
persoon krijgt een aantal 
opdrachten mee 
waaronder het verder 
vergroten van 
bewustwording bij 
bestaande ondernemers 
om na te denken over hun 
toekomst en de toekomst 
van hun onderneming. 
Met ondernemers die 
binnen afzienbare tijd 
stoppen bespreken hoe de 
toekomst er uit ziet. Kijken 
waar mogelijk beweging in 
zit (herverkaveling – 
ruilen). Ook richten op 
eenpitters / zzp'ers die 
mogelijk gezamenlijk een 
ruimte willen in Geesteren 
(naar voorbeeld Tom 
Linneman – bieb). 
Rabobank wellicht optie?  
 
Kijken of het bestaande 
winkelaanbod wellicht kan 
worden uitgebreid met een 
groentezaak, een ijssalon, 
een visboer, wellicht 
gecombineerd met elkaar 
met zuivel. Geen luxe 
zaken maar ‘basiszaken’.  
 
 
 
 
 
 
Mogelijkheden ‘gat in de 
markt’ zaken / pop-up 

Gemeente: 
aanjagen en 
faciliteren. 
Eventueel ook 
financieel 
bijdragen om zo 
laatste zetje te 
geven om 
ontwikkelingen 
mogelijk te 
maken.  
 
Gemeente zou 
ook risico kunnen 
nemen door 
bijvoorbeeld 
pand(en) te 
kopen zodat 
deze niet in 
handen van 
projectontwikkela
ars vallen waar 
‘niet mee te 
praten val’” – 
geen direct 
belang bij een 
levendig 
Geesteren 
hebben (komen 
van buiten; 
hebben geen 
noodzaak om te 
bewegen).   
 
Scheppen van 
aantrekkelijke 
randvoorwaarden 
voor vestiging 
van ‘trekkers’ die 
bezoekers van 
buiten naar 
Geesteren 
kunnen brengen. 
 
Gemeente ervoor 
zorgen dat 
bestemming 
winkels op 
panden centrum 
behouden blijft 
(geen 
woonbestemmin
g van maken).  
 
 
 
 
 
 

Afhankelijk 
van de 
gebiedsontwik
keling rondom 
de school 
wordt duidelijk 
wat het 
vervolg wordt 
van deze 
werkgroep. Dit 
kan enerzijds 
het stoppen 
van de 
werkgroep zijn 
wanneer de 
gebiedsontwik
keling zich 
alleen op de 
school en 
directe 
omgeving 
richt. 
Anderzijds 
kan dit een 
herstructurerin
g van het 
centrum zijn 
inclusief 
verleggen van 
verkeersstrom
en en 
realiseren van 
een 
centrumplein 
in combinatie 
met de 
nieuwbouw 
van de school 
en de ruime 
omgeving 
daaromheen. 

Gemeente is 
aanjager, 
facilitator. 
Draagt 
financieel bij en 
is 
opdrachtgever 
van de 
gebiedsregisse
ur.  
 
 

- Ambtelijke 
inzet 
(afhankelijk 
van het 
aantal en 
omvang van 
concrete 
verzoeken) 
binnen de 
reguliere 
uren. 
 
- € 10.000 
voor het 
voortzetten 
van de 
gebiedsregis
seur. 
 
- € PM voor 
het opkopen 
van panden. 
Afhankelijk 
van positie 
die 
gemeente 
inneemt in 
actieve 
grondpositie. 
Mogelijke 
financiële 
bijdrage is 
afhankelijk 
van aantal 
en omvang 
van 
initiatieven. 
Hierover 
moet een 
apart besluit 
genomen 
worden 
 
- € PM. voor 
kleinschalige 
aanpassinge
n in de 
openbare 
ruimte. 
Hierover 
moet een 
apart besluit 
genomen 
worden. 
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stores meenemen in het 
proces. In gesprek met 
pandeigenaren/projectont
wikkelaars. Mooiste zou 
zijn als de huurder naar 
elders verhuisd en de 
pandeigenaar die niks wil 
het nakijken heeft.  
 
Het samenbrengen van 
winkels werkt positief. 
Men versterkt elkaar 
(bijvoorbeeld DA en Plus). 
Hoe dichter bij elkaar des 
te groter de versterkende 
werking.  
 
Mogelijke acties om 
verder vorm te geven / uit 
te werken:  

 Verbinden van 
jonge toekomstige 
ondernemers aan 
huidige ‘oudere’ 
ondernemers met 
het oog op 
mogelijke 
opvolging en ook 
om ‘oudere’ 
ondernemers 
bekend te maken 
met social media. 
Social media biedt 
kansen voor 
uitbreiding 
klantenkring. 
‘Winkeliershub’. 

 Organiseren van 
een 
bijeenkomst/rondg
ang/open huis van 
alle bedrijven in 
Geesteren, 
Langeveen en 
Manderveen. 
Bekendheid 
hiermee 
vergroten, 
onderlinge 
samenwerking 
verstevigen, 
inwoners 
informeren wat er 
allemaal is (koop 
in je eigen dorp-
bewustzijn). 

 

 Onderzoeken of 
er zaken aan te 

Als winkels meer 
gecentreerd 
worden naar 
centrum dan wel 
realiseren van 
voldoende 
parkeergelegenh
eid. Bijvoorbeeld 
door kerkplein te 
herinrichten 
(naar voorbeeld 
Tubbergen). 
 
Werkgroep 
economie en 
werkgelegenheid 
‘voelspriet-
functie’ : 
aangeven 
richting 
gebiedsregisseur 
met wie het 
handig is om in 
gesprek te gaan.  
 
Ondernemersver
eniging / andere 
Geesternaren: 
organiseren van 
open huis 
bedrijven 
inclusief 
mogelijkheid 
bieden aan 
mensen die niet 
zelf kunnen 
komen 
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trekken zijn zoals 
Ten Cate – 
Vinylparadijs – 
Hamer waarvoor 
mensen van 
buiten naar 
Geesteren komen. 
Wellicht idee om 
hier aantrekkelijke 
randvoorwaarden 
voor te scheppen. 

 Met verenigingen 
in gesprek om 
belang 
ondernemers/wink
eliers aan te 
geven voor 
leefbaarheid 
Geesteren (oa 
sponsoring) en 
hen vragen hun 
leden hier bedacht 
op te maken. Als 
de ondernemers 
er niet meer zijn, 
gaat de contributie 
omhoog. 

 Daarnaast ook 
verenigingen 
aangeven: koop 
bij de lokale 
ondernemers. 

 Onderlinge 
samenwerking 
tussen winkeliers 
bevorderen en 
inwoners binden 
door bijvoorbeeld 
een gezamenlijke 
spaarpas uit te 
brengen. Bij 
elkaar brengen 
van 
mensen/partijen 
etc. leidt tot 
nieuwe ideeën: 
altijd goed om te 
doen. 
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THEMA VITAAL GEESTEREN 

Wat willen we bereiken? 

De ambitie is dat Geesteren het vitaalste dorp van de gemeente wordt. Waar inwoners hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig 
geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders.  

Dit willen we bereiken door de realisatie van het de doelen uit het plan van Aanpak Vitaal 
Geesteren:  

 Mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en de mogelijkheden van 
technologie daarbij. 

 Mensen inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s voor hen zelf om vitaliteit te 
werken. 

 Het vergroten van het gebruik van technologie voor vitaliteitsdoeleinden d.m.v. het  
realiseren van een demonstratie omgeving waar mensen ervaring op kunnen doen met 
technologie geschikt voor dit doeleinde. 

 In een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren gezamenlijk maar elk op hun 
eigen niveau aan hun vitaliteit te werken. 

Tijdens de bijeenkomst over het Maatschappelijk Akkoord is daar aan toegevoegd: 

 Oprichten van een zorg coöperatie met als doelgroep ouderen (vanuit een breed concept 
opgezet). 

 Meer voorzieningen voor jongere ouderen (gezonde leefstijl  ontwikkelen). 

 Onze kracht van verbinden te gebruiken voor een eigen invulling van 
wensen/mogelijkheden. 

 Een open club gedachte bevorderen voor alle onderwerpen die de vitaliteit van onze 
inwoners bevorderen. 

 Inwoners met een handicap moeten overal binnen kunnen komen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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Binnen de werkgroep 
MD2030 vitaal Geesteren 
is een plan van aanpak 
Vitaal Geesteren gemaakt. 
Waarin concrete acties 
zijn ontwikkeld om aan de 
slag te gaan met zorg 
vitaliteit en technologie. 
Voorbeelden voor 2019 
zijn: 
 
1. Realisatie van de 
fysieke infrastructuur voor 
de demofaciliteit, 
afspraken met ROC, 
Saxion en UT omtrent de 
inzet van studenten, 
eerste bijeenkomst met 
doelgroepen. 
 
2. Thematische activiteiten 
en bijeenkomsten met 
verschillende doelgroepen 
en eerste 
studentopdrachten op de 
verschillende thema’s van 
vitaliteit. 
 
3. Realisatie zelf check op 
vitaliteit. 
 
Tijdens de avond van het 
Maatschappelijk akkoord 
is afgesproken dat we de 
volgende twee acties gaan 
doen:  

 Verder gaan op 
de ingezette weg 
en onderzoeken 
hoe thema’s zoals 
tijdens de 
bijeenkomst MA 
genoemd (zie 
onder kopje ‘Wat 
willen we 
bereiken’) 
betrokken worden 
bij het plan van 
aanpak Vitaal 
Geesteren. 

 Geesteren gaat 
verder bouwen 
aan een sterk 
sociaal netwerk 
nodig om de 
ambitie te 
verwezenlijken. 

Gemeente: 
desgevraagd 
meedenken en 
faciliteren. 
Eventueel ook 
financieel 
bijdragen om zo 
laatste zetje te 
geven om 
ontwikkelingen 
mogelijk te 
maken.  
Rond het thema 
bereikbaarheid 
(gemeentelijke) 
gebouwen voor 
inwoners met 
een handicap 
wordt door de 
gemeente een 
onderzoek 
gedaan;  
 
Geesteren: 
aanjagen en het 
uitwerken van de 
plannen. Het 
betrekken van 
jongeren bij de 
plannen rond 
Vitaal Geesteren 
binnen 
bijvoorbeeld de 
open club 
gedachte. 
Daarbij wordt 
samenwerking 
gezocht met 
zorg- en 
welzijnsaanbiede
rs, inwoners die 
werkzaam zijn in 
zorg en welzijn, 
onderwijs van 
basisschool tot 
universiteit, 
sportvereniginge
n, inwoners en 
ondernemers. 
Binnen de 
samenleving 
Geesteren is 
men sterk in het 
verbinden en het 
elkaar opzoeken 
(ons kent ons). 

Uitvoeren plan 
van aanpak  
2019 en 
vervolg 
daarvan.  

Desgevraagd 
meedenken en 
faciliteren.  
 
Eventueel ook 
financieel 
bijdragen om 
zo laatste zetje 
te geven om 
ontwikkelingen 
mogelijk te 
maken.  
 
Rond het 
thema 
toegankelijkhei
d 
(gemeentelijke) 
gebouwen voor 
inwoners met 
een handicap 
wordt door de 
gemeente een 
onderzoek 
gedaan.  

50 uur op 
jaarbasis 
voor 
meedenken 
en faciliteren 
van 
werkgroep 
Vitaal 
Geesteren.  
 
Afhankelijk 
van de 
vervolgplann
en wordt 
een verzoek 
gedaan om 
daar aan bij 
te dragen. 
Uitvoering in 
2019 moet 
uitwijzen 
hoe hoog dit 
bedrag is. 
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THEMA VOORZIENINGEN (BASISSCHOOL) 

Wat willen we bereiken? 

De gezamenlijke ambitie van gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw 
gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. Waarbij er zoveel mogelijk verbindingen 
worden gelegd met andere functies zodat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in 
Geesteren, met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van spelen en leren.   

Dat willen we bereiken door een objectief en neutraal onderzoek door derden waarin de volgende 
punten aan bod komen:  

 Verkeersveiligheid. 

 Gevolgen voor bedrijvigheid en leefbaarheid kern. 

 Samenwerking met verenigingen, versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan 
ook op twee locaties. 

 Multifunctionaliteit. 

 Herontwikkeling  mogelijkheden vrijkomende locaties. 

 Tijd en procedures, hoe lang duren beide opties? 

 Gevolgen voor sport. 

 Gevolgen voor kerk en Erve Kampboer. 

 Gevolgen voor leefbaarheid voor heel dorp. 

 Niet los zien van de omnivereniging, wederom versterken daar waar mogelijk door 
samenwerking, kan ook op twee locaties. 

 Kerk erbij betrekken, school in kerk, t.b.v. draagvlak, ook gebouw; wat is te combineren 
muziek / bieb o.i.d., andere functie kerk. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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Een extern en 
onafhankelijk locatie 
onderzoek. Op basis 
daarvan een keuze voor 
een locatie en dan het 
uitwerken van 
(bouw)plannen voor die 
locatie. 

De gemeente is 
aan zet en heeft 
de leiding. Zij zal 
samen met een 
afvaardiging uit 
Geesteren en 
van TOF 
onderwijs een 
bureau moeten 
aanstellen die 
het 
locatieonderzoek 
gaat uitvoeren.  

Tekenen en 
ontwerpen en 
planologisch 
voorbereiden 
van 
nieuwbouw 
school in 
combinatie 
met andere 
functies 
waardoor een 
multifunctionel
e 
accommodatie 
ontstaat.  

Gemeente is 
financier van de 
nieuwbouw, 
waarbij TOF 
Onderwijs 
opdrachtgever 
is van de 
nieuwbouw 
voor wat de 
schoolfunctie 
betreft.  
Over de bouw, 
financiering, 
eigendom en 
de exploitatie 
van de 
multifunctionele 
gedeelten 
zullen nog 
aanvullende 
afspraken 
gemaakt 
moeten 
worden. 

Uren voor 
zowel de 
faciliterende/ 
stimulerende 
rol als 
ondersteune
nde rol voor 
realisatie 
multifunction
ele 
accommodat
ie. Deze 
worden 
meegenome
n en waar 
nodig 
bekostigd 
vanuit het 
budget 
Maatschapp
elijk 
Vastgoed. 
Zie 
kernoverstijg
ende 
agenda.   
 

THEMA VOORZIENINGEN (WONEN) 

Wat willen we bereiken? 

De ambitie is om te blijven bouwen, blijven zorgen voor een aanbod van nieuwbouwkavels. Er 
moet dynamiek in de bouw blijven. Zodat jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen. Dat 
betekent volgens ons: 

 Bouwen voor jong en oud, geen appartementen. Als we willen dat de jeugd blijft dan 
moeten er betaalbare woningen komen, tot € 200.000. 

 Ook betaalbare huurwoningen. 

 Kleinere kavels op Hutten II, ga met een gezonde mix van geïnteresseerde bouwers en 
gemeente om tafel en maak een maatwerk bouwplan in fases. 

 Voor ouderen moeten seniorenwoningen komen: laagbouw, tuin erbij, in een hofje, 
combinatie jong en oud bij elkaar, soort van knooperf. We zitten niet op hoogbouw te 
wachten. Geen Almere. 

 Door nieuwbouw komen bestaande woningen vrij. Inbreiding is belangrijk: Geesteren moet 
Geesteren blijven. Gebruik hier plekken voor waar veel ruimte is (bijv. Veldhuis). 

 Gemeente stimuleert kleine projecten (jong en oud in 1 project). 

 Woningen alleen zijn niet voldoende om jeugd te binden, ook werk in de buurt, feesten en 
sociale binding zijn belangrijk. 

 Levensloopbestendig bouwen. 

 Mensen mogelijkheid geven om te bouwen dus blijven zorgen voor beschikbare 
bouwkavels. 
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Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 

Misschien is een enquête 
onder de jeugd en 
ouderen een goed idee, 
een goed onderzoek naar 
de behoefte. Behoefte kan 
zitten in bestaande 
woningen of in 
nieuwbouwkavels, dus 
het  onderzoek of de 
enquête gaat iedereen 
aan.  
 
Gesprek aangaan tussen 
gemeente en 
geïnteresseerden. Op 
micro niveau kleine 
plannen bekijken, waarbij 
ook gekeken kan en moet 
naar bv oudere woningen 
die slecht geïsoleerd zijn 
mogelijk in team compacte 
nieuwbouw binnen het 
dorp. 

Voor het 
realiseren van 
nieuwbouwkavel
s in Geesteren 
heeft de 
gemeente een 
leidende rol. 
 
 In de keuze welk 
type woningen 
en op welke 
locatie wordt de 
werkgroep 
MijnGeesteren20
30 nauw 
betrokken. 

Als meer 
bekend is over 
de nieuwbouw 
van de school 
en de 
gebiedsontwik
keling willen 
we, naast de 
woonwensen 
voor de groep 
starters, 
eenzelfde 
onderzoek 
gaan doen 
voor de 
'ouderen' in 
Geesteren. 
Plan Hutten 2 
wordt 
ontwikkeld 
met name 
voor starters 
en voorbereid 
voor uitgifte in 
2021. 
Onafhankelijk 
van Hutten 2 
komt er een 
avond voor 
senioren om 
woonwensen 
te 
inventariseren
. 

De gemeente 
heeft een 
leidende rol. 

De ingezette 
processen 
om samen 
met de 
kernen de 
woonbehoeft
e in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenome
n in agenda 
Wonen 

 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit begroting 2019 
In de begroting 2019 is € 37.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Plan van aanpak 
vitaal Geesteren.  
  
Wat is er extra nodig in 2020? 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. Deze uren zijn meegenomen in de 
kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed.  
 
De overige ambities voor 2020 voor de kern Geesteren worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 
 
De nieuwe inspanning met betrekking tot de toekomstbestendige huisvesting voor het 
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bewegingsonderwijs in Geesteren wordt via een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. 
 

Harbrinkhoek/Mariaparochie 

THEMA DUURZAAMHEID 

Wat willen we bereiken? 

De werkgroep duurzaamheid richt zich vooral op de energietransitie en heeft drie 
aandachtspunten: 

 Samen besparen. 

 Samen opwekken. 

 Gedragsbeïnvloeding. 

De werkgroep richt zich via 3 Buurtkracht-groepen (1500 huishoudens) op lokale projecten. 

De overall intentie is om lasten en lusten lokaal te houden. Dit betekent dat allerlei 
maatschappelijke en leefbaarheidsvraagstukken mede profiteren van de samenwerking.  

Harbrinkhoek/Mariaparochie (HM) wil dat de gemeente, ter bevordering van het verwijderen van 
asbestdaken, met een financiële regeling komt. Suggestie om in deze regeling te bevorderen dat 
asbest eraf gaat en zon erop.  Gemeente moet dit stimuleren. 

Gedragsverandering bij alle leeftijden maar start vooral met onze jongeren. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol van de 
gemeente daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Via een enquête in HM 
is in beeld gebracht 
waar de behoefte ligt 
om samen te werken 
aan de energietransitie. 
De focus ligt voorlopig 
op een zonnepanelen- 
en isolatieproject. In 
oktober gaat dit 
daadwerkelijk draaien. 
Zie verder website HM. 

Werkgroep 
Duurzaam
heid HM 

De  
Werkgroep 
gaat van start 
met 
zonnepanelen
- en 
isolatieproject. 
hiermee moet 
aan de slag 
worden 
gegaan. 

Ondersteunen en 
samenwerken. 

N.v.t. 

Essenkracht is in 
oprichting. September 
2018 vindt de formele 
oprichting van de 
stichting bij de notaris 
plaats 
 
 
 
 

  

Wordt 
voortgezet via 
Essenkracht 
(opgericht in 
september 
2018) 
 
 
 
 

Facilieren en 
samenwerken 
(partnership) 
 
 
 
 

Wordt 
meegenomen in 
de 
kernoverstijgend
e agenda 
duurzaamheid. 
 
 
 
 

Bij gezamenlijke 
projecten wordt een 

- 
Lokaal HM 
Fonds 

Geen rol N.v.t. 
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deel van het voordeel 
dat wordt behaald in 
een maatschappelijk 
fonds gestort voor 
financieren van 
leefbaarheidsprojecten 
(geld in het dorp 
houden). 

oprichten. 

Onderzoeken op welke 
wijze financiële prikkels 
een effectieve bijdrage 
kunnen leveren aan 
asbest erf en zon erop. 

Gemeente 

Mogelijkhede
n resolverend 
fonds en 
stimuleringssu
bsidie 
onderzoeken. 

Initiatiefnemer/beleid
seigenaar 

Nader te 
bepalen 

Communicatie en 
educatie. 

Gemeente 
Draaiboek 
maken 

Initiatiefnemer  

€ 7.500 per jaar 
(via 
Essenkracht zie 
thema 
duurzaamheid) 

THEMA HERINRICHTING 

Wat willen we bereiken? 

De werkgroep herinrichting houdt zich bezig met het veiliger en leefbaar maken van de 
Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. 
Het doel is: 

 Dat de verkeersstromen gestroomlijnd worden/scheiding verkeersstroken (fietsen, auto’s 
en wandelaars) 

 Er een groener beeld ontstaat. 

 Er meer ruimte is voor recreatie 

 30 km/u de maximum snelheid wordt. 

 Het aantrekkelijker voor wandelaars en fiets wordt voor recreatief gebruik. 

 Het overzichtelijker wordt. 

 De voorrang eenduidig geregeld is. 

 Het doel is draagvlak te creëren voor de plannen voor > 80% van het dorp). 

Bedrijfsverzamelgebouw voor starters. Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar industrieterrein 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol van de 
gemeente daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

De werkgroep gaat 
draagvlak creëren in 
het dorp. Er zijn samen 
met belanghebbenden 
27 knelpunten 
gesignaleerd.  
 
De werkgroep gaat 
bekijken of deze 
knelpunten 

Werkgroep 
Herinrichtin
g 

Onderzoek 
naar de 
mogelijkhede
n van de 
ontsluiting op 
de 
Almeloseweg 
in relatie met 
ontwikkeling 
Krön i.v.m. 

Faciliterende en 
adviserende rol op 
het gebied van 
verkeer, inrichting 
openbare ruimte, 
financiën/fondsenwer
ving. 

Afhankelijk van 
de ontwikkeling 
m.b.t. de 
grondaankoop 
van de 
"Megahome"gro
nd of de 
ontsluiting moet 
plaatsvinden op 
de 
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meegenomen kunnen 
worden in het plan. 
In het onderzoek wordt 
de ontwikkeling met 
betrekking tot het 
draagvlak voor de 
doorontwikkeling van 
de Krön en de 
ontsluiting van het 
bedrijventerrein naar 
Noordergraafsingel 
meegenomen. Ook de 
doorstroom 
Peuversweg in relatie 
tot veiligheid wordt 
hierin meegenomen. 

nieuwe partij 
"Megahome" 
grond.  

Noordergraafsin
gel of dat 
Almeloseweg 
volstaat. 
De kosten 
bedragen 
25.000 voor de 
inhuur van een 
adviesbureau 
en 150 uur 
eigen uren. Het 
gaat om een 
proces tussen 
de werkgroep 
Inrichting en de 
gemeente, 
bijgestaan door 
een 
adviesbureau 
die de 
technische 
vertaling doet 
en de gemeente 
ondersteund.  
Vóórdat zo’n 
proces kan 
starten, moet er 
duidelijkheid zijn 
over eventuele 
nieuwe 
uitvoeringsmaat
regelen op de 
Almeloseweg, 
nu de weg in de 
afgelopen 15 
jaar volledig op 
de schop is 
geweest. 
5.000,-- extra 
bovenop het 
bedrag van 
25.000,-- in 
verband met het 
onderzoek van 
de ontsluiting 
van de Krön op 
de 
Noordergraafsin
gel. 
Op basis van 
een separaat 
voorstel wordt 
een besluit 
genomen over 
inzet middelen 
en uren voor 
uitvoering. 

THEMA WOONCONCEPTEN 
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Wat willen we bereiken? 

De werkgroep woonconcepten  richt zich vooral op een aantrekkelijk dubbeldorp waar jong en oud 
geïntegreerd samen kunnen wonen. 

Wat men wil bereiken is het volgende: 

 Meer flexibele en levensloopbestendige woningen voor ouderen. 

 Kleinere en betaalbare woningen voor ouderen. 

 Jong en oud samen: Omzien naar elkaar. 

 Starterswoningen. 

 Oude woningen met potentie zijn betaalbaar te renoveren voor jongeren. Oude ontsierde 
plekken in het dorp worden aangepakt en mogelijk vervangen door woningen (De Spar, 
Hondebrink, Tibbe). 

Duidelijkheid op korte termijn voor ouderen in Harbrinkhoek/Mariaparochie. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol van de 
gemeente daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Een verdieping 
op de enquête 
die in het 
voorjaar van 
2018 is 
gehouden 
zodat er een 
beter beeld 
krijgen wie de 
doelgroep is 
achter de 
woonwensen 
die eerder 
uitgesproken 
zijn. 

 Samen met de 
gemeente, 
ondernemers 
(eigenaren van 
grond/vastgoe
d), inwoners, 
ontwikkelaars 
aan de slag 
gaan om een 
plan te maken 
en uit te 
voeren voor 
inbreiding en 
(door)ontwikkel
ing van 
woningen in de 
dorpskern die 
aansluit bij de 
woonwensen, 

Werkgroep 
Woonconc
epten 

Zodra meer 
bekend is wat 
de 
mogelijkhede
n zijn kan 
hiermee aan 
de slag 
worden 
gegaan. 

Aanjagen van 
ontwikkeling, 
regievoeren en 
faciliteren van de 
werkgroep en andere 
betrokkenen. 
 
Daarnaast optreden 
als bemiddelaar 
tussen verschillende 
partijen. 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte in 
te vullen worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen in 
agenda Wonen. 
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levensloopbest
endig is en 
beschikbaar en 
bereikbaar 
voor mensen 
die als gevolg 
van een 
beperkte 
aangepaste 
woonwensen 
hebben 
(ouderen, 
mensen met 
een handicap). 

 Onderzoeken 
de 
mogelijkheid 
om wonen in 
bestaande 
bouw voor 
jongeren meer 
aantrekkelijk te 
maken 
(renovatie 
e.d.). 

THEMA ZORG 

Wat willen we bereiken? 

De werkgroep zorg en welzijn richt zich vooral op het thema ontmoeten en zorgen voor elkaar. 

De werkgroep wil het volgende bereiken: 

 Betere zichtbaarheid van alle activiteiten in de dorpen zodat de activiteiten beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Het actiepunt is hoe de Haambrink hierin beter benut kan 
worden. 

 Meer ontmoetingsplekken voor jongeren (ook voor 20+). 

 Samenwerking tussen verenigingen verbeteren en tekort vrijwilligers oplossen. 

 Een deeleconomie: vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. 

 Eenzaamheid inwoners verminderen. 

 Een belevingstuin voor jong en oud. 

 Een jongerencafé in één van de beide dorpen zodat er ook gelegenheid voor de 20+'ers is 
om bij elkaar te komen.  

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol van de 
gemeente daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Samenwerking 
tussen verenigingen 
verbeteren, ook op 
buurtniveau. De 
activiteiten klein 
houden, zodat het 

Werkgroep 
Zorg en 
Welzijn in 
samenwerk
ing met de 
onder-

Doorontwikkel
ingen en 
nader 
overleggen. 

Ondersteunende/ 
bemiddelende rol 

Reguliere inzet. 
Mogelijk extra 
inzet Wij in de 
Buurt. 
Wat betreft 
ontmoetingsplek
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laagdrempelig blijft: 

 Activiteiten op 
elkaar 
afstemmen: 
activiteitenkale
nder/website. 

 Tekort aan 
vrijwilligers 
oplossen. 

 Ondernemers 
meer 
betrekken bij 
verbeteren 
samenwerking. 

 Ondernemers 
en 
verenigingen 
gaan samen 
evenementen 
organiseren. 

 
2. Fysiek goede 
ontmoetingsplek: 

 De Haambrink 
beter benutten 
waarbij ook 
gekeken wordt 
naar de 
mogelijkheden 
voor 
verruiming van 
de horeca. 

 Sportkantine 
voor meerdere 
doeleinden 
openstellen en 
toegankelijker 
maken. 

 Ook voor 
jongeren een 
ontmoetingsple
k voor  20+,  
jongerencafé 
openen. 

 Vraag en 
aanbod beter 
op elkaar 
afstemmen. 

 Hondenspeelpl
ek realiseren 
(hulp bij 
aanvragen 
subsidie). 

steunende 
rol van de 
gemeente 

: plan verder 
uitwerken, 
daarna 
vervolgstappen 
bepalen. 
Wat betreft 
hondenspeelple
k: plan verder 
uitwerken, 
daarna 
vervolgstappen 
bepalen. 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit begroting 2019 
In de begroting 2019 is € 41.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Almeloseweg.  
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Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
De ambities voor 2020 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie worden uitgevoerd binnen de 
bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 

Langeveen 

THEMA DUURZAAMHEID 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol van 
de gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Verbinding met 
Essenkracht 
versterken.  
 
2. Vanuit de 
samenwerking 
gemeenten Noord 
Oost Twente op 
gebied van 
grootschalige 
energietransitie, de 
kansen voor 
Langeveen 
verkennen (daken 
vol met zon, kleine 
zonnevelden en 
windmolens, 
waterstofpilot). 

Werkgroep 
duurzaamhei
d. 

Contact met 
Essenkracht 
aanhalen. 

Faciliterende rol 
Informerende rol 
op het gebied van 
bewustwording 
en verkenning 
van de kansen 

Reguliere uren 

THEMA ECONOMIE EN RECREATIE 

Wat willen we bereiken? 

Als dorp de economische kansen van het toerisme benutten om de toeristische sector bij te laten 
dragen aan het (recreatief) voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid van Langeveen.  

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol van 
de gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Inzetten op meer 
promotie voor het 
dorp en de culturele 
en landschappelijke 
waarden (bijv. 
Engbertsdijkvenen). 

2. Meer dag-
recreatieve 

Werkgroep 
Toerisme, 
recreatie & 
Cultuur in 
het kader 
van ML-
B2030  

Als Gemeente 
Tubbergen in 
gesprek met de 
werkgroep toerisme 
en recreatie van 
Mijn Langeveen 
2030. 

Faciliteren en 
adviseren. 

Uren vallen 
binnen 
toeristisch 
consulentscha
p.  
Middelen: Zie 
kernoverstijgen
de agenda 
thema 
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activiteiten 
realiseren in 
Langeveen voor 
jong en oud, inwoner 
en toerist. 

3. Samenwerking 
versterken met 
gemeente 
Twenterand en 
Duitsland om 
toestroom van 
toeristen te 
bevorderen. 

4. Inzetten op het 
verbeteren van de 
routenetwerken 
(wandel- en 
fietspaden) met 
name door het 
natuurgebied. 

5. Recreatieve 
ontwikkeling van de 
zandkuil. 

6. Mogelijkheden 
bieden aan (nieuwe) 
ondernemers om 
zich te ontwikkelen 
op toeristisch en 
recreatief gebied. 

 

vrijetijdsecono
mie. 

THEMA SAMENVOEGING MAATSCHAPPELIJK 
VASTGOED 

    

Wat willen we bereiken? 

Één gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor de sportverenigingen, de basisschool, het 
gemeenschapshuis en mogelijke andere organisaties zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie. Ook 
combi voor 0-12 jarigen;  kdv + bso  + bo (IKC-gedachte) bij elkaar. Kortom, een 
dorpsontmoetingsplek op één locatie voor jong en oud 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol van 
de gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Haalbaarheidsonder
zoek uitvoeren naar 
de mogelijkheid tot 
realisatie van één 

Werkgroep 
‘Samenvoegi
ng MV’ ihkv 
proces ML-

Afhankelijk van wat 
gemeente gaat 
bepalen 
n.a.v. het rapport 

Gemeente heeft 
faciliterende rol 
m.b.t.: 
1. Bijdrage in 

Inzet € 
450.000,- 
vanuit IHP bij 
deelname 
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gezamenlijke 
multifunctionele 
accommodatie voor 
sport, school en 
gemeenschapshuis, 
zowel haalbaarheid 
onderzoeken op 
exploitatie als op 
locatie. 
Daarnaast 
onderzoek naar 
invulling van de 
vrijkomende locaties 
(waaronder school 
en Gaarf). 

B2030,  
i.s.m. 
gemeente. 

TOF m.b.t. 
onderwijshuisvestin
g  Langeveen, zal 
st. MFA  
bepalen welk 
scenario voor 
realisatie van een 
multifunctionele 
accommodatie 
haalbaar is.  

financiering (i.e.g. 
vanuit wettelijke 
taak 
onderwijshuisvest
ing) 
2. RO-toetsing 
3. Begeleiding 
door buur(t)man. 
4. Hulp bij 
subsidietrajecten.
  
5. Commitment 
t.a.v. invulling 
vrijkomende 
locaties 
(woningbouw). 
6. Projectbegeleid
er. 

Mariaschool. 
In het lopende 
proces van 
onderzoek 
naar de 
haalbaarheid 
zal van de 
gemeente als 
partner naar 
verwachting 
inzet van 
interne 
deskundigheid 
worden 
gevraagd. 
Deze worden 
meegenomen 
en waar nodig 
bekostigd 
vanuit het 
budget 
Maatschappelij
k Vastgoed. In 
het plan 
verbinding 
maken met 
uitdagingen 
Sociaal 
Domein, 
versterken 
sociale basis. 
Zie 
kernoverstijgen
de agenda. 
Ook is een 
bijdrage nodig 
in financiering 
van extern 
deskundige 
hulp van 
maximaal € 
33.000,- . Dit is 
in 2019 al 
beschikbaar 
gesteld. 

THEMA WONEN/VOORZIENINGEN/BEREIKBAARHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Er moeten starterswoningen gebouwd worden in de koopsector. 

 Senioren moeten in Langeveen kunnen blijven wonen. Hier zullen woningen voor 
gerealiseerd moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen waar de behoefte ligt. 

 Als de school verplaatst wordt dan kan deze locatie herontwikkeld worden voor 
woningbouw  bijvoorbeeld seniorenwoningen. 

 De gemeente moet de regie in handen houden en deze niet bij projectontwikkelaars 
neerleggen. 

 De busverbinding van en naar Langeveen moet verbeterd worden. 
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Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol van 
de gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Concreet maken 
hoe groot de 
werkelijke behoefte 
is en naar welk soort 
woningen vraag is 
(rijenwoning of twee 
onder een kap). 
2. Concreet maken 
aan welk soort 
woning behoefte is 
en of er voorkeur is 
voor koop of huur.. 
3. Bekijken of dit 
mogelijk is en of er 
voldoende 
woningcontingent 
beschikbaar is. Ook 
concreet maken 
welke behoefte er 
precies is. 
4. De gemeente 
voert hierover al 
gesprekken. 

De 
dorpsraad 
m.b.t. tot het 
concreet in 
beeld 
brengen van 
de 
behoeften 
van starters 
en senioren. 
De 
gemeente 
m.b.t. het 
realiseerbaa
r maken van 
woningbouw
.  
 

Voor drie stellen 
wordt concreet naar 
(inbreiding)bouwloc
aties gezocht. 
Daarnaast ook 
onderzoek naar 
meerdere 
bouwlocaties. 
 
Bij eventuele 
verplaatsing van de 
school de 
herbestemming van 
de oude locatie 
gaan bepalen.  

Van de gemeente 
wordt een 
initiërende rol 
verwacht.  
 
Gemeente zal 
een besluit 
moeten nemen 
over toekomstige 
woningbouwlocati
e. 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte 
in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen 
in agenda 
Wonen. 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit de begroting 2019 
In 2019 is € 44.000 beschikbaar gesteld voor het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed in 
Langeveen en € 106.000 voor de verharding en verlichting van de Veldboersweg. In de 
perspectiefnota is de raming voor de verlichting van de Veldboersweg (€ 6.000) komen te vervallen, 
gezien in overleg met de bewoners is besloten om geen verlichting te plaatsen.   
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Deze uren zijn meegenomen in de 
kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast voegen we 
het al beschikbaar gestelde procesgeld van € 44.000 toe aan deze kernoverstijgende agenda.   
De overige ambities voor 2020 voor de kern Langeveen worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 
 
 
 
 

Manderveen 

THEMA DUURZAAMHEID 
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Wat willen we bereiken? 

De belangstelling voor dit thema is op dit moment mager.  

 Organiseren van meer ambitie voor gezamenlijk duurzame energieopwekking, nu nog 
individueel ingesteld (eventueel m.b.v. Essenkracht). 

 Geld verdienen met investeringen duurzaamheid; principe voor wat hoort wat! 

 Hulp bij sanering asbestdaken bij minder draagkrachtige groep eigenaren (subsidie, 
revolverend fonds). 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Advies inwinnen voor:  
Het goede moment om 
in te stappen, er zijn 
steeds nieuwe 
ontwikkelingen met een 
beter rendement. 
Aankomende 
(vernieuwde) 
technieken maken het 
lastig om nu te kiezen, 
investeren doe je voor 
een langere termijn. 
Mogelijkheden 
collectieve 
energieopwekking (evt. 
Essenkracht). 

Gemeente 

Verder informeren over 
het thema 
Duurzaamheid. 
 
Onderzoek inzet 
waterstof kan 
resulteren  in 
vergelijkend onderzoek 
met andere 
alternatieven voor 
Manderveen.  

Informeren 
en 
inspireren. 

Reguliere 
uren. 

THEMA FIETSPAD 

Wat willen we bereiken? 

Vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 
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Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Op de 
Manderveenseweg, die 
de belangrijkste 
fietsverbinding vormt 
tussen Manderveen en 
Tubbergen, is vooral 
sprake van subjectieve 
(gevoelsmatige) 
onveiligheid. Dat heeft 
een negatief effect op 
de bereikbaarheid van 
Manderveen. Er zijn 
meerdere 
mogelijkheden om de 
fietsverbinding veiliger 
te maken. Eén van die 
mogelijkheden is de 
aanleg van een vrij 
liggend fietspad. 
In december 2017 heeft 
in Manderveen een 
ouderwetse stemronde 
plaatsgevonden, 
waaruit bleek dat in 
Manderveen het 
meeste draagvlak is 
voor een vrijliggend 
fietspad.  In overleg met 
de werkgroep 
fietsverbinding heeft 
een onafhankelijk 
persoon, in opdracht 
van de gemeente, 
verkennende 
gesprekken gevoerd 
met betrokken 
grondeigenaren om te 
inventariseren of er 
draagvlak is voor een 
vrij  liggend fietspad. 
Over het algemeen zijn 
de betrokken 
grondeigenaren positief 
over de aanleg van een 
vrij liggend fietspad. 
Men ziet het nut er wel 
van in.  
De gemeente gaat na 
een positief besluit van 
de gemeenteraad in het 
kader van de 
behandeling van de 
begroting 2019 om de 

Gemeente 
Aanbesteding en 
uitvoering. 

Gemeente is 
trekker. 

De kosten van 
de realisatie 
zijn geraamd 
op € 
1.750.000, 
incl. de kosten 
van de 
voorbereiding 
en uitvoering. 
In 2018 is het 
resterende 
bedrag van € 
750.000 dat 
nog tekort 
was, 
beschikbaar 
gesteld.  
 
De provincie 
heeft een 
subsidie 
beschikbaar 
gesteld van € 
500.000. 
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benodigde financiële 
middelen beschikbaar 
te stellen, een proces in 
gang zetten om dit 
verder op te pakken. 

THEMA HUISKAMER 

Wat willen we bereiken? 

 Saamhorigheid en leefbaarheid versterken in Manderveen. 

 Een ontmoetingsplek creëren waarin het rijke verenigingsleven, school en 
zorg bij elkaar komen. Om te ontmoeten, te zorgen en elkaar te versterken. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 
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De werkgroep in 
Manderveen heeft het 
plan ‘Huiskamer 
Manderveen’ 
(verbouwing huidige 
Kulturhus) uitgewerkt 
en bij de gemeente 
ingediend.  
De gemeenteraad heeft 
op 19 februari 2018 
besloten om:  € 500.000 
te reserveren voor dit 
plan, onder voorbehoud 
van het definitief 
doorgaan ervan. 
De volgende punten 
moeten nu verder 
opgepakt en uitgewerkt 
worden: 
1. Gesprekken voeren 
met de huidige eigenaar 
van het plangebied 
t.b.v. eigenaarschap 
inwoners Manderveen. 
2. Verdere invulling 
organisatiestructuur, 
werven subsidies, 
opstellen 
bestemmingsplan/proce
dure, verder uitwerken 
van het voorontwerp tot 
definitief ontwerp en 
bestek en 
aanbestedingstraject. 

Gemeente 
Tubbergen, 
Werkgroep 
Mandervee
n 

Verdere uitwerking van 
de plannen door de 
werkgroep, gericht op 
bestemmingsplanproc
edure afronden en 
start uitvoering. 

Het 
eigenaarscha
p ligt bij 
Manderveen 
en de 
gemeente 
heeft een 
faciliterende 
en een meer 
ondersteune
nde rol in 
plaats van 
een 
toetsende 
rol. 

Middelen zijn 
al 
gereserveerd:  
· € 500.000 al 
gereserveerd 
uit MD 2030 
door 
gemeenteraad
.   
· € 600.000 
IHP al 
vastgesteld.  
 
Voortzetting 
ingeslagen 
weg van 2019 
(interne 
adviseurs bij 
betrokken).  
 
Benodigde 
uren worden 
meegenomen 
en waar nodig 
bekostigd 
vanuit het 
budget 
Maatschappeli
jk Vastgoed. 
Zie 
kernoverstijge
nde agenda.  
 

THEMA PROCES MIJN DORP MANDERVEEN 

Wat willen we bereiken? 

 Een stuurgroep Mijn Manderveen 2030 (nieuw leven inblazen). De 
dorpsraad kan deze rol (nu) niet op zich nemen, i.v.m. een te kleine 
bezetting. 

 Een dorpsraad met meer body is daarvoor nodig. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 
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Men heeft geen 
pasklare oplossing voor 
versterking van de 
dorpsraad. Dit zal toch 
vanuit Manderveen zelf 
moeten komen. 
Concrete resultaten 
(voortgang in realisatie 
Huiskamer en fietspad), 
om ook het 
enthousiasme van de 
samenleving en alle 
werkgroepleden vast te 
houden. 

Inwoners 
Mandervee
n/ 
dorpsraad. 

Voortzetting van de 
ingeslagen weg. 
Dorpsraad heeft 
coördinerende rol. 
Inzet werkgroepen 
voor specifieke 
thema's of uitwerking 
van vragen/concrete 
projecten. 

Als daar 
behoefte aan 
is, kan de 
gemeente 
meedenken. 

Binnen 
reguliere werk. 
 

THEMA WONINGBOUW 

Wat willen we bereiken? 

De ambitie is dat er voor elke doelgroep en voor elke portemonnee een betaalbare woning 
beschikbaar is (zowel huur als koop) om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden of zelfs 
te vergroten. Iedere doelgroep moet in Manderveen kunnen wonen. Jong en oud moeten in 
Manderveen kunnen blijven wonen. 

 Er moeten voldoende reguliere laagbouw woningen zijn, geschikt voor senioren. Dit kan 
zowel koop als huur zijn. 

 Senioren moeten in Manderveen kunnen blijven wonen. Zij zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid van het dorp. Ze zijn de drijvende kracht achter veel vrijwilligerswerk. 

 Jongeren moeten zich gaan vestigen in Manderveen in plaats van in omliggende kernen. 

 Toekomstbestendige woningen bouwen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen 
zodat jong en oud door elkaar wonen.  

 Jong en oud moet door elkaar wonen. Dit is goed voor de sociale controle, leefbaarheid, 
saamhorigheid en de ervaring die oud op jong over kan brengen. Ook een vorm van 
mantelzorg kan dan toegepast worden. 

 Er voor zorgen dat er doorstroming van woningen ontstaat zodat elke doelgroep in 
Manderveen kan blijven. 

 Er moeten voor elke doelgroep en elke portemonnee woningen beschikbaar zijn. Ook voor 
starters. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 
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Om de 
woningbouwplannen te 
kunnen realiseren die 
men wenst zal eerst 
realisatie van de 
‘Huiskamer’ moeten 
plaatsvinden. De plek 
van de school zal dan 
vrij komen. De 
gemeente zal moeten 
kijken of er voldoende 
woningcontingent 
beschikbaar is om hier 
meerdere woningen te 
kunnen realiseren.  
We zullen in eerste 
instantie moeten 
afwachten of de 
‘Huiskamer’ 
gerealiseerd gaat 
worden. Het gaat om 
reguliere laagbouw 
woningen en geen 
appartementen. 
Mogelijke acties / 
ideeën om verder vorm 
te geven / uit te werken:  
1. De starters op de 
markt/jongeren in beeld 
krijgen en hun wensen 
duidelijk te krijgen. 
2. Kijken of op de 
kavels voor 
starterswoningen ook 
duplex woningen 
gerealiseerd kunnen 
worden  en kijken of 
hier interesse voor is.  
3. De personen die 
binnen enkele jaren een 
levensloopbestendige 
woning wensen, in 
beeld brengen. 
4. Een contactpersoon 
of adviseur moet 
proberen deze mensen 
bij elkaar aan tafel te 
zetten en ze met een 
initiatief te laten komen. 
Dit kan met 
ondersteuning vanuit de 
gemeente. 

Gemeente 
met Mijn 
Dorp 2030. 
Mandervee
n moet, 
eventueel 
met 
ondersteuni
ng van de 
gemeente, 
duidelijk de 
behoefte in 
beeld 
brengen 
van vooral 
de starters. 
Zoeken zij 
een 
duplexwoni
ng, een 
rijtjeswonin
g, een 
huurwoning 
of 
bijvoorbeel
d een 
appartemen
t. Dit geldt 
vooral voor 
de groep 
vrijgezelle 
jongeren in 
het dorp. 
Als de 
locatie van 
de school 
vrijkomt 
dan zal de 
gemeente 
moeten 
kijken of het 
mogelijk is 
om hier 
woningbou
w te 
realiseren 
en hoeveel 
woningen 
eventueel 
gerealiseer
d kunnen 
worden. 

Nadat behoefte in 
kaart is gebracht, 
samen met de 
gemeente de 
vervolgstap bepalen.  

Aanjagende 
rol. 
Manderveen 
(Werkgroep 
Wonen) kan 
dit zelf doen, 
eventueel 
met 
ondersteunin
g van de 
gemeente.  
 
 
Als de locatie 
van de 
school 
vrijkomt dan 
zal de 
gemeente 
moeten 
kijken of het 
mogelijk is 
om hier 
woningbouw 
te realiseren 
en hoeveel 
woningen 
eventueel 
gerealiseerd 
kunnen 
worden. 
Manderveen 
kan zelf in 
beeld 
brengen  
welke 
invulling dan 
gewenst is. 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte 
in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen 
in agenda 
Wonen.  
 

 
 
 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders begroting 2019 
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In de begroting van 2019 is een bedrag van € 105.000 als procesgeld (extra benodigde ambtelijke 
inzet) en een bedrag van € 750.000 als projectgeld beschikbaar gesteld voor het fietspad 
Manderveen. In het tweede programmajournaal van 2019 is aangegeven dat het procesgeld in 2019 
niet (geheel) benodigd is geweest, gezien de inspanning is uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit 
voor ambities waar we dachten extra ambtelijke inzet nodig te hebben. Daarom is een bedrag van € 
10.500 terug gegaan naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Aan procesgeld 
resteert dus € 95.000 voor 2020.  
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
Het blijkt dat we voor  de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende uren nodig hebben 
dan bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT is ingeschat. Dit levert een incidenteel voordeel op 
van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. Resteert € 53.000 aan procesgeld voor het fietspad Manderveen en € 750.000 
aan projectgeld. Daarnaast is eerder reeds een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het 
fietspad Manderveen. 
 
Daarnaast is in 2020 extra capaciteit benodigd voor het project Huiskamer Manderveen. Gezien er in 
meerdere kernen initiatieven spelen rondom maatschappelijk vastgoed, is deze extra capaciteit 
meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk vastgoed.  
De overige ambities voor 2020 voor de kern Manderveen worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 

Reutum 

THEMA BEHOUD VOORZIENINGEN 

Wat willen we bereiken? 

 Een leefbaar Reutum met in elk geval behoud van de bestaande voorzieningen en 
mogelijk zelfs een beperkte uitbreiding. 

 Behoud van de (maatschappelijk betrokken) ondernemers in Reutum. 

 M.b.t. vrijkomende woningen inbreiding en doorstroming stimuleren. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is 
aan zet? 

Wat is de volgende stap voor 
2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Voorzieni
ngen 
meer 
combiner
en/samen
voegen 
waardoor 
ze elkaar 
kunnen 
versterke
n en 
beter 
levensvat
baar zijn. 

 Het 
kulturhus 
draait 

Werkgro
ep 
Voorzie
ningen / 
Initiatief
nemer 
superma
rkt 

Verder gaan op de ingeslagen 
weg. Op basis van de 
gevoerde gesprekken en 
geconstateerde knelpunten of 
hulpvragen verdere afspraken 
maken (bijv. via een 
gezamenlijke bijeenkomst) met 
diverse voorzieningen om 
ervaringen uit te wisselen, van 
elkaar te leren, hoe knelpunten 
en  gemeenschappelijk 
uitdagingen op te pakken. 
 
 
Daaruit afleiden van concrete, 
haalbare en gedragen acties, 
dit vervatten in een actieplan 

Meedenken in 
ontwikkelinge
n 
 
Faciliteren in 
de rol van 
juiste 
bestemming 
/vergunningve
rlening. 
Stimuleren en 
aanjagen van 
mogelijke 
inbreidingen. 
 
Ondersteunen 
bij 

Uren voor 
zowel de 
faciliterende/ 
stimulerende 
rol als 
ondersteunend
e rol bij  
inventarisatie 
van 
mogelijkheden. 
Deze worden 
meegenomen 
en waar nodig 
bekostigd 
vanuit het 
budget 
Maatschappelij
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financieel 
(nog) 
goed, 
maar zou 
nog meer 
gebruikt 
kunnen/m
oeten 
worden. 
Het 
combiner
en/samen
voegen 
van 
functies 
kan 
hiertoe 
bijdragen, 
bijv. de 
combinati
e met 
school of 
een 
supermar
kt. 

 Een 
supermar
kt met de 
inzet van 
mensen 
met 
afstand 
tot de 
arbeidsm
arkt in 
combinati
e met 
andere 
functies. 
Voor de 
haalbaar
heid zijn 
echter 
lage 
exploitati
ekosten 
en vooral 
ook 
bewustw
ording bij 
de 
inwoners 
nodig. Als 
opties 
voor 
combinati
efuncties 
zijn 
genoemd 

en in 2020 tot uitvoering 
brengen. 
 
Zo nodig en nuttig (blijkend uit 
de stappen hierboven): 
onderzoek naar 
samenvoeging/versterking 
voorzieningen in het centrum. 

inventarisatie 
van kansen en 
mogelijkheden
. 
 

k Vastgoed. 
Zie 
kernoverstijge
nde agenda.  
 
Wellicht 
vervolgens 
een bijdrage in 
de 
opstartkosten 
voor 
initiatieven 
m.b.t. 
combinatie/sa
menvoeging  
voorzieningen. 
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post 
servicepu
nt, 
dorpsbibli
otheek, 
terrasfun
ctie, 
koffietafel
, open 
eettafel, 
maaltijd- 
en 
bezorgse
rvice en 
de optie 
om 
(oudere) 
klanten te 
halen/bre
ngen. 

 Verdere 
aanvullin
g van 
voorzieni
ngen zou 
gericht 
moeten 
zijn op 
jonge 
kinderen. 
Bijv. een 
natuursp
eelplaats. 

 In kaart 
brengen 
van 
bestaand
e functies 
en 
panden 
en 
bekijken 
of deze 
functies 
gebundel
d kunnen 
worden of 
anders 
ingevuld 
kunnen 
worden 
(bijv. 
Kulturhus 
en 
school) 
(dit punt 
is 
verplaatst 
vanuit 
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thema 
wonen 
naar 
thema 
behoud 
voorzieni
ngen). 

THEMA GEZONDHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Behoud van bestaande verenigingen en voorzieningen en de ‘schwung’ erin houden. 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is 
aan zet? 

Wat is de volgende stap voor 
2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Inzetten 
op 
preventie 
alcohol 
en drugs 
(ook een 
rol voor 
de 
verenigin
gen). 

 Versterke
n 
onderste
uning 
vrijwilliger
s en 
mantelzor
gers. 

 
 

In eerste 
instantie 
ligt het 
initiatief 
bij 
betrokke
nen uit 
Reutum, 
maar 
daarbij 
is wel 
behoefte 
aan 
(gemee
ntelijke) 
onderste
uning. 

Het betreft een gemeentelijk 
thema, op dit moment is er 
geen behoefte om iets te doen 
met dit thema. 

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

THEMA KLIMAATNEUTRAAL 

Wat willen we bereiken? 

 Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is 
aan zet? 

Wat is de volgende stap voor 
2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Verbindin Werkgro Verder informeren over het Faciliterende Evt. subsidie 
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g met 
Essenkra
cht 
versterke
n. 

 Vanuit 
NOT de 
kansen 
voor 
Reutum 
opnieuw 
verkenne
n. 

ep 
Duurzaa
mheid 

thema 
Duurzaamheid.                         
                                       T.a.v. 
het zonneveldje een 
principeverzoek indienen. 

rol 
Informerende 
rol op het 
gebied van 
bewustwordin
g en 
verkenning 
van de kansen 

voor 
duurzaamheid
sinitiatieven  
Ondersteuning 
bij initiatieven 
en 
informerende 
rol bij 
bewustwording 
en verkenning 
kansen  
Via 
Essenkracht  
 
Afhandeling 
principeverzoe
k binnen 
reguliere uren. 

THEMA VERENIGINGEN 

Wat willen we bereiken? 

 Betere samenwerking tussen verenigingen voor behoud van verenigingen en activiteiten 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is 
aan zet? 

Wat is de volgende stap voor 
2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Activiteiten op 
elkaar 
afstemmen. 
2. Website met 
o.a. een 
jaarplanning van 
de activiteiten van 
alle verenigingen. 
3. Gezamenlijk 
overleg met de 
verenigingen met 
als doel betere 
samenwerking 
tussen 
verenigingen. In 
eerste instantie 
insteken op het 
afstemmen van 
de activiteiten. 
Daarna kijken op 
welke gebieden 
samenwerking 
nog meer zinvol 
is bijvoorbeeld 
combineren van 
vrijwilligers en 

De 
verenigi
ngen in 
Reutum 
. Er is 
een 
werkgro
ep die 
zich 
bezig 
houdt 
met dit 
thema 

Het opzetten en vervaardigen 
van de website. 

Verbinden, 
informatie 
delen vanuit 
de gemeente 
en overdragen 
van kennis 
vanuit andere 
dorpen. 
 
Wat betreft de 
digitale 
agenda 
ondersteuning 
bieden vanuit 
digitaal 
dorpsplein. 
 
Ondersteunin
g van ‘WIJ in 
de buurt’. 
Uren van Wij 
in de Buurt 
zijn 
beschikbaar 
voor Reutum. 
 

Uren: 
verenigingson
dersteuner 
voor de 
ondersteuning 
in de 
samenwerking 
tussen 
verenigingen 
(Wij in de 
Buurt).  
 
Middelen 
beschikbaar 
vanuit de 
gemeente voor 
de website: 
1000 euro 
vanuit Mijn 
Dorp 2030 
"ondersteuning 
kleine 
initiatieven". 
 
Naast uren en 
middelen is 
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besturen, 
subsidies, 
gezamenlijke 
inkoop, plannen 
en organiseren 
van 
evenementen. 
4. (Welkom) 
informatiepakket 
voor nieuwe 
inwoners met 
inzicht in wat is er 
te doen in 
Reutum, waar en 
bij wie kan ik 
terecht. Het idee 
is om dit pakket 
persoonlijk door 
een inwoner uit 
Reutum te 
overhandigen 
(een buddy). 
5. Vernieuwen 
website Reutum 
met als 
doelstelling 
verbeteren 
communicatie en 
afstemming 
tussen 
verenigingen. 
6. 
Multifunctioneel 
gebruik 
voetbalveld v.v. 
Reutum. 
7. Kulturhus 
gezelliger 
inrichten. 
8. Activiteiten 
clusteren. 

aangegeven 
dat de 
volgende 
punten nodig 
zijn: 

 Een 
kartrek
ker 
voor 
dit 
thema. 

 Een 
goede 
redact
eur 
voor 
de 
websit
e. 

 Een 
websit
e die 
gebrui
ksvrien
delijk 
is en 
geen 
extra 
werk 
opleve
rt voor 
de 
vereni
gingen
. 

 Draag
vlak bij 
de 
vereni
gingen 
(Door 
Reutu
m zelf 
in te 
vullen)
. 
 
 

THEMA WONEN 

Wat willen we bereiken? 

 Vraag en aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming brengen om te voorzien in de 
woonbehoefte van verschillende doelgroepen (zowel jongeren als ouderen) 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 
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Wat gaan we 
ervoor doen? 

Wie is 
aan zet? 

Wat is de volgende stap voor 
2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Realisatie 
van 
betaalbar
e 
startersw
oningen 
(zowel 
koop als 
huur). 

 Te 
onderzoe
ken in 
hoeverre 
de 
behoefte 
bestaat 
om bijv. 
naar een 
woonvor
m voor 
ouderen 
te 
verhuizen
. 

 Inbreiding
slocaties 
zoals bijv. 
‘Bekke 
ontwikkel
en 
passend 
bij de 
woningbe
hoefte. 

 Meer 
bekendhe
id geven 
aan de 
mogelijkh
eden die 
bijv. 
Collectief 
Particulie
r 
Opdracht
geversch
ap (CPO) 
bieden. 

 Doordat 
jongeren 
zich niet 
inschrijve
n bij de 
woningbo

Werkgro
ep 
Wonen 
Gemeen
te 

In overleg met de werkgroep 
Wonen komen tot het bepalen 
van de bouwlocatie(s). Daarna 
de de benodigde 
planologische procedure 
starten. 

Aanjager/gesp
rekspartner 
om 
inbreidingsloc
aties van de 
grond te 
krijgen. Ook 
met een 
financiële 
prikkel kan de 
boel in 
beweging 
worden 
gebracht. 
 
Het maken 
van een 
doorkijk m.b.t. 
de 
ontwikkelinge
n en 
behoeften en 
wat dit 
betekent voor 
de 
woningmarkt.  
 
In het kader 
van het 
kwalitatieve 
behoefteonder
zoek heeft de 
gemeente 
hierin een 
leidende rol. 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte 
in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen 
in agenda 
Wonen. 
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uwstichtin
g is 
onvoldoe
nde in 
beeld wat 
de 
behoefte 
is. 
(jongeren 
zouden 
vrijblijven
d en 
kosteloos 
de 
behoefte 
kenbaar 
dienen te 
maken 
aan de 
Woningsti
chting). 
De 
woningbo
uwbehoef
te .voor 
jongeren 
zou 
daarom 
ook in 
beeld 
moeten 
worden 
gebracht. 

 Bij 
bestaand 
en nieuw 
kavelaan
bod  
zorgen 
voor 
realistisc
he 
kavelgroo
tte. Dit 
kan ook 
worden 
bereikt 
door 
herverkav
eling. 

 
 
 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit de begroting 2019 
Voor verschillende thema's zijn in 2019 aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum, 
die zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda's gezien het thema's zijn die in meerdere 
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kernen spelen.  
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende 
agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed.  
 
De overige ambities voor 2020 voor de kern Reutum worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 

Tubbergen 

THEMA DUURZAAMHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Verbinding 
met 
Essenkrach
t 
versterken. 

 Vanuit de 
samenwerki
ng 
gemeenten 
Noord Oost 
Twente op 
gebied van 
grootschali
ge 
energietran
sitie, de 
kansen 
voor 
Tubbergen 
verkennen 
(daken vol 
met zon, 
kleine 
zonnevelde
n en 

Werkgroep 
duurzaamheid 
Tubbergen 

Concrete 
invulling 
werkgroep 
duurzaam 
Tubbergen en 
rolverdeling i.r.t. 
Tubbergen 
Bruist. 

Faciliterende 
rol 
Informerende 
rol op het 
gebied van 
bewustwordin
g en 
verkenning 
van de 
kansen. 

Reguliere uren 
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windmolens
, 
waterstofpil
ot). 

THEMA EEN STERK CENTRUM 

Wat willen we bereiken? 

 Een compact levendig centrumwinkelgebied met een gezellig 
Raadhuisplein dat aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen inwoners 
als mensen van buiten Tubbergen.  

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Verder op de door 
Tubbergen Bruist 
ingeslagen weg 
(vervolgstappen 
zetten) met 
aandacht voor een 
verlevendiging van 
het plein, 
terugdringen van 
leegstand en 
aantrekkelijk maken 
van de openbare 
ruimte en een 
goede nieuwe 
invulling voor de 
Verdegaalhal.  
Niet langer 
toestaan dat auto’s 
in grote getale op 
het plein mogen en 
kunnen parkeren.  
Autoluw maken van 
het centrum.   

Tubbergen Bruist 
als aanjager. 

Gebiedsmakela
ar blijft op pad 
om mogelijke 
verplaatsingen 
te realiseren, 
invullen 
leegstand.  

Faciliterend 

Wordt opgevangen 
binnen de 
procesgelden van 
Tubbergen Bruist. 
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Nieuwe invulling 
van het 
gemeentehuis 
Tubbergen, meer 
levendige functies 
in en rond het 
gemeentehuis. 

Gemeente  i.s.m. 
Tubbergen 
Bruist. 

Uitvoering 
geven aan fase 
2 van het 
Glashoes 
conform 
raadsbesluit 
van 8 juli 2019. 

Initiatiefneme
r 

In het besluit ter 
afronding van fase 
1 is een 
voorbereidingsbudg
et opgenomen. 
Hiermee kan fase 2 
van start gaan. 
Naast dit 
voorbereidingsbudg
et zijn ambtelijke 
uren nodig voor 
uitwerking van de 
deelopdrachten 
(uren 
projectleiding). 
Deze worden 
meegenomen en 
waar nodig 
bekostigd vanuit 
het budget 
Maatschappelijk 
Vastgoed. Zie 
kernoverstijgende 
agenda.  

Herontwikkeling 
locatie 
Verdegaalhal met 
een invulling die 
een 
aantrekkingskracht 
heeft op mensen 
van buiten 
Tubbergen. Hierbij 
ook aandacht voor 
de groene 
omgeving en de 
evt. mogelijkheden 
voor wonen.  

Gemeente i.s.m. 
Tubbergen Bruist 

In najaar 2019 
is een 
marktuitvraag 
gedaan. 
Afhankelijk van 
de uitkomsten 
van de 
marktuitvraag 
uitvoering van 
de plannen. 
 
Bij de plannen 
voor 
herontwikkeling 
van de locatie 
Verdegaalhal 
en de daarbij 
behorende 
aanpassingen 
van de 
openbare 
ruimte worden 
ook de 
mogelijkheden 
voor de nodige 
aanpassingen 
van de 
openbare 
ruimte als 
gevolg van de 
gewenste 
uitbreiding van 
de Plus 
supermarkt 

Initiatiefneme
r 

Marktuitvraag wordt 
opgevangen binnen 
de procesgelden 
van Tubbergen 
Bruist. 
 
Vervolgstappen/uit
werking binnen 
reguliere uren 
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betrokken.  

Groenplan / 
Glinstering 

Tubbergen Bruist 

Afronding 
groenplan fase 
2 in 
samenwerking 
met 
initiatiefnemers. 

Faciliteren Reguliere uren 

Clustering en 
versterken van 
functies in 
maatschappelijk 
vastgoed Delle-
Netwerk-Huve 

TZC, de Delle en 
Huve i.s.m. 
gemeente. 

Wachten op 
principeverzoek 
en uitspraak 
over de 
gewenste 
verschuivingen 
in functies 

Faciliteren 
Reguliere uren  
 

THEMA GEZONDHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Een zinvolle dagbesteding voor iedereen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Vergroten 
bekendheid van 
alles wat er is 
(voorlichting en 
promotie).  
Vergroten en 
samenhang en 
verbinding  

  Sociale 
kaart 

 Internetcafe 
Verminderen van 
de bureaucratie 

Wij in de Buurt 

Bekendheid 
geven aan 
(taken van) Wij 
in de Buurt. 

Faciliteren Reguliere uren 

 
 
 
 
 



 
 

 
 Pagina 87 van 235 

 

 
THEMA SPORT ALS VERBINDENDE FACTOR 

Wat willen we bereiken? 

 Tubbergen het Papendal van Twente. 

 Behoud topsport en versterken breedtesport. 

 Tubbergen als sportgemeente blijven promoten. 

 Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie waar diverse sportvoorzieningen 
zijn geclusterd en de samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal is. 

De uitdagingen de komende periode: 

 Ledenaanwas. 

 Vrijwilligerstekort. 

 Gebrek aan ruimte om te sporten. 

 Toegankelijkheid van de verenigingen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 
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Samenwerking 
tussen 
verenigingen 
versterken op 
gebied van bv 
vrijwilligersbeleid ( 
SWTD,adviseur 
vrijwillige inzet) 
andere vormen van 
sport, 
duurzaamheid, 
inkoop 
Samenwerking 
tussen school en 
vereniging (en 
zorgorganisaties en 
gemeente) 
verbeteren  

 Versterken 
profilering 
van sport 
binnen en 
buiten de 
school. 

 Bekendheid 
van de 
routes. 

 Vergroten 
toegankelijk
heid voor 
andere 
doelgroepe
n. 

 Streven 
naar een 
inclusieve 
samenlevin
g. 

Verenigingen  
 
Verenigingen 
i.s.m. 
buurtsportcoach 
en sportraad 

In 
samenwerking 
met 
betrokkenen 
vervolgstappen 
bepalen 

Faciliteren 

Inzet 
buurtsportcoach  
i.s.m. 
beleidsmedewerker  
 

Voldoende ruimte 
creëren om te 
sporten: Verdeling 
over de andere 
hallen en het 
gebruik ervan in 
kaart brengen 

SSRT i.s.m. 
verenigingen en 
gemeente 

Gesprek SSRT 
betrokkenen 
over gezette 
stappen en nog 
te zetten 
stappen 

Faciliteren / 
initieren 

Reguliere uren 

Ruimtelijke 
uitstraling van de 
accommodaties – 
veiligheid, 
zichtbaarheid 

Tubbergen Bruist 
i.s.m. Gemeente 

In 
samenwerking 
met 
betrokkenen 
vervolgstappen 
bepalen 

Initiëren + 
faciliteren 

Reguliere uren 
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Uitwerking van het 
masterplan de 
Eeshof 

Gemeente ism 
Tubbergen Bruist 
en verenigingen 

  Initiëren 

Voor uitvoering is in 
2019 € 100.000 als 
cofinanciering 
beschikbaar 
gesteld.  
 
Reguliere uren 
Openbare ruimte. 
 

THEMA VERBINDEN IN TUBBERGEN 

Wat willen we bereiken? 

1. Een breder overleg tussen school, gemeente, verenigingen (sport, muziek, cultuur), 
ondernemers en organisaties (Zikke, glaskunst, Hof van Tubbergen, SWTD en 
kinderopvang). Doel is om te kijken waar gezamenlijke belangen zijn. Van daaruit het 
aanbod beter op elkaar af te stemmen.  

2. Het aanbod van aanbieders (zorg, welzijn, sport) beter laten aansluiten op de vraag van 
nieuwkomers (allochtoon en autochtoon) en minderbedeelden. 

3. Betere ondersteuning van vluchtelingen na de eerste 1,5 jaar. Met name op taalonderwijs 
en inzetbaarheid vertalers.  

4. Kinderen moeten meer in aanraking met muziek en cultuur komen. 
5. Toegankelijkheid van gebouwen verbeteren voor minder mobiele mensen. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 
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1. Een 
jaarvergadering/ 
jaarlijks overleg 
organiseren tussen 
verenigingen, 
school, en 
maatschappelijke 
instellingen. 
2. Betere 
verbinding leggen 
tussen aanbieders. 
Zorgen dat mensen 
de weg beter 
vinden. 
3. Link leggen 
tussen gemeente, 
stichting leergeld, 
taalonderwijs, 
vluchtelingenhulp 
en basisonderwijs 
voor betere 
aansluiting tussen 
vraag en aanbod. 
Als er een 
nieuwkomer in een 
wijk wordt geplaatst 
moet deze in de 
buurt/dorp worden 
voorgesteld en 
bekend worden 
gemaakt. Zodat ze 
een soort van 
netwerk kunnen 
opbouwen wat hen 
alleen niet lukt. 
4. Evaluatie / 
heroverweging van 
de bezuinigingen 
op muziek, 
bibliotheek en 
cultuur. 
5. Een check op 
alle gebouwen hoe 
toegankelijk ze zijn. 

1. De gemeente 
zou het voortouw 
kunnen nemen 
voor de eerste 
afspraak.  
2. De SWTD / Wij 
in de buurt zou 
hier een rol 
kunnen spelen. 
Ook het 
Noaberteam zou 
een rol kunnen 
vervullen. 
3. Gemeente  
4. Gemeente  
5. 
Gehandicaptenpl
atform gaat dit 
doen. 
Verbeterslag 
door gemeente 

Er is geen 
concrete 
afspraak over 
vervolgstappen 
gemaakt. Het 
zou mooi zijn 
als de 
gemeente het 
voortouw neemt 
voor een 
gezamenlijk 
overleg over dit 
onderwerp. Dit 
onderdeel 
meenemen in 
de 
mogelijkheden 
voor verbreding 
Tubbergen 
Bruist/MijnDorp 
2030.  
Als er een link 
met kinderen is 
wil de school 
wel haar locatie 
beschikbaar 
stellen en 
bijvoorbeeld in 
de nieuwsbrief 
zorgen voor 
communicatie 

Zie de kolom, 
wie is aan 
zet. Van de 
gemeente 
wordt 
verwacht dat 
zij het 
voortouw 
neemt en de 
eerste 
stappen zet. 
Dit zou in 
overleg met 
SWTD/ Wij in 
de buurt 
kunnen.  

Reguliere uren via 
verenigingsonderst
euner, 
buurtsportcoach 
 

THEMA VERVOLG PROCES TUBBERGEN BRUIST/MIJNDORP 2030 TUBBERGEN 

Wat willen we bereiken? 

 Duidelijkheid over het vervolg van het proces Tubbergen Bruist in relatie tot MijnDorp2030 

en de wensen en mogelijkheden tot verbreding.(sociaal-economische onderwerpen).   
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Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

Duidelijkheid 
verschaffen over de 
huidige taken van 
Tubbergen Bruist in 
relatie tot andere 
belangengroepen.  
Inventariseren van 
de wensen en 
mogelijkheden bij 
verschillende 
partijen (zorg, 
cultuur, sport, 
dorpsraad) voor 
verbreding richting 
MijnDorp mbt 
sociaal-
economische 
onderwerpen in 
combinatie met 
wellicht 
deelwerkgroepen.  
Versterking van de 
communicatie over 
Tubbergen Bruist 
en de eventuele 
verbreding. 

Tubbergen Bruist 
i.s.m. 
verenigingen. 

Concrete 
invulling en 
opzet van de 
nieuwe 
(verbrede) 
werkwijze / 
structuur voor 
Tubbergen 
Bruist met 
onderliggende 
werkgroepen op 
verschillende 
deelthema's.  

Faciliteren, 
gemeente 
maakt deel 
uit van TB. 

Reguliere uren. 

 THEMA WONEN 

Wat willen we bereiken? 

 Betaalbare huisvesting voor jong en oud: er moeten seniorenwoningen komen en 
woningen voor starters, grondgebonden en niet-grondgebonden, in zowel de koop als de 
huursector en voor elke portemonnee. 

 Bouwen van levensloopbestendige woningen voor jong en oud. 

 De gemeente moet een actieve rol vervullen bij de regie in de woningbouw. 

 Goed onderhouden woonwijken. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 
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Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

 Concreet in 
beeld 
brengen 
welke 
behoefte er 
is onder 
jong en oud 
door 
onderzoek. 
Inventariser
en hoeveel 
senioren er 
bereid zijn 
om te 
verhuizen 
en kijken 
wat ze 
willen en 
voor welk 
budget.  

 In de 
nieuwe 
bestemmin
gsplannen 
mogelijkhed
en creëren 
voor 
seniorenwo
ning in de 
door de 
senioren 
gewenste 
vorm 
rekening 
houdende 
met het feit 
dat er 
toekomstbe
stendig 
gebouwd 
wordt. 

 Onderzoek
en van de 
concrete 
mogelijkhed
en voor 
woningen in 
Tubbergen 
(inbreidings
locaties), 
waaronder 
bv. locatie ’t 
Netwerk of 

Gemeente 
mogelijk in 
samenspraak 
met Tubbergen 
Bruist of mijn 
Dorp 2030. 

Onderzoek 
doen naar de 
exacte 
woonbehoefte, 
met name 
onder de 
doelgroep 
jongeren/starter
s en senioren.  
De gemeente 
neemt het 
initiatief om 
samen met 
Tubbergen 
Bruist of mijn 
Dorp 2030 de 
juiste doelgroep 
te bepalen 
waarvoor op 
een nader te 
bepalen, 
passende 
locatie, 
woningbouw te 
realiseren. 
Afhankelijk van 
de uitkomsten 
wordt bekeken 
of de gemeente 
een 
grondpositie in 
kan of moet 
nemen. 
  
Zorgen dat er in 
bestemmingspl
annen gronden 
aangewezen 
worden waar 
deze (tijdelijke) 
woningen 
geplaatst 
kunnen worden. 

Van de 
gemeente 
wordt een 
initiërende rol 
verwacht.  
Gemeente 
zal een 
besluit 
moeten 
nemen over 
een mogelijke 
inbreidingsloc
aties 

De ingezette 
processen om 
samen met de 
kernen de 
woonbehoefte in te 
vullen worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenomen in 
agenda Wonen. 
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Verdegaalh
al. Daarin 
ook de 
wenselijke/
mogelijke 
grondpositi
e van de 
gemeente 
meenemen. 

 Onderzoek
en van de 
mogelijkhed
en voor 
verplaatsba
re 
woningen 
(Tiny 
houses) en 
deze 
plaatsen 
waar 
behoefte is. 

 Uitvoering 
plannen op 
de locaties 
De Marke, 
Weleveld, 
De Esch, 
Oranjestraa
t 

Initiatiefnemers 
i.s.m. gemeente 

Uitvoering 
geven aan de 
vervolgstappen 
voor de 
betreffende 
projecten 

Van de 
gemeente 
wordt een 
initiërende rol 
verwacht.  
Gemeente 
zal een 
besluit 
moeten 
nemen over 
mogelijke 
inbreidingsloc
aties 

Reguliere uren 
 
 

Uitzoeken of er 
levensloopbestendi
ge woningen 
gebouwd kunnen 
worden geschikt 
voor jong en oud en 
waar ook jong en 
oud door elkaar 
woont.  
Er voor zorgen dat 
de bestaande 
woningvoorraad op 
den duur geschikt is 
voor iedereen. 
Bijvoorbeeld door 
vrijstaande 
woningen te slopen 
en hier een twee-
onder-een kap 

Gemeente 
mogelijk in 
samenspraak 
met Tubbergen 
Bruist of mijn 
Dorp 2030. 

Aandachtspunt 
meenemen in 
onderzoek / 
verdieping, zie 
onder punt 1  
Ook aandacht 
voor 
mogelijkheden 
gemengd 
aanbod voor 
jong en oud 
(hofjesidee) 

Faciliteren 
Reguliere uren 
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woning neer te 
zetten, door 
woningen met 
inwoning te maken 
of door het 
realiseren van 
kangaroewoningen. 

Er moeten goede 
afspraken met de 
projectontwikkelaar
s gemaakt worden 
om prijsopdrijving te 
voorkomen. 

Gemeente 

Aandachtspunt 
meenemen in 
onderzoek / 
verdieping, zie 
onder punt 1  

Faciliteren Reguliere uren 

Woonwijken 
moeten goed 
onderhouden 
worden (zowel 
groen als 
bestrating) zodat 
wijken voor zowel 
validen als minder 
validen goed 
toegankelijk zijn. 

Gemeente 

maakt 
onderdeel uit 
van nota 
Kwaliteit 
Openbare 
Ruimte 

Uitvoeren Reguliere uren 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit de begroting 2019 
In 2019 is € 104.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het masterplan de Eeshof.  
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Deze uren zijn meegenomen in de 
kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed.  
 
De overige ambities voor 2020 voor de kern Tubbergen worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Pagina 95 van 235 

 

Vasse 

THEMA DUURZAAMHEID 

Wat willen we bereiken? 

 Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te 
zijn. Hieronder wordt verstaan opwekking van 100% CO2 neutrale duurzame energie. Het 
tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% 
energiebesparing. 

 Vasse en de buurtschappen energieneutraal maken in de nabije toekomst is het doel. Zij 
willen als gemeenschap een duurzame toekomst creëren voor zichzelf, maar ook voor de 
volgende generaties. Zij willen niet afwachten, maar zelf het heft in handen nemen en 
daarmee aan de slag gaan. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 

Geen gebruik meer van 
fossiele brandstoffen, 
maar duurzame vormen 
van energieopwekking. 
Enige jaren geleden is in 
Vasse 
energiecoöperatie 
Energiek Vasse 
opgericht. Samen met 
de inwoners van Vasse, 
Mander en Hezingen wil 
Energiek Vasse 
investeren in duurzame 
projecten. 
Energiek Vasse wil de 
energieneutraliteit 
bereiken door middel 
van energiebesparing en 
bewustwording van de 
lokale bevolking en 
bedrijven enerzijds en 
het duurzaam lokaal 
opwekken van energie 
anderzijds. 
Het geld wat verdiend 
wordt met het opwekken 
van duurzame energie 
kan ook weer worden 
geïnvesteerd in de 
gemeenschap, zo doen 
ze het met elkaar en 
voor elkaar! Zij proberen 

Coöperatie 
Energiek Vasse, 
Gemeente, 
Inwoners 

De coöperatie 
heeft ervoor 
gekozen om zelf 
geen 
grootschalige 
projecten op te 
pakken, maar 
hiervoor de 
aansluiting bij 
Essenkracht te 
zoeken. De 
coöperatie heeft 
zich tot doel 
gesteld om 
vooralsnog 
uitsluitend een 
verbindende rol 
in de 
bewustwording 
voor het thema 
duurzaamheid te 
willen vervullen. 
Daarbij wil men 
zich er in eerste 
instantie op 
richten om op 
kleinschalige 
wijze de 
bewustwording 
bij de doelgroep 
jongeren te 
creëren. 

De wil is er in 
Vasse maar 
de nodige 
kennis 
ontbreekt. Zij 
willen graag 
geholpen 
worden door 
de gemeente 
met kennis, 
voorlichting 
en 
agendasettin
g over 
regelgeving. 
 
Kortom 
Vasse wil 
beter 
gefaciliteerd 
en 
gestimuleerd 
worden 
waarbij de 
gemeenten 
lef moet 
tonen om 
buiten de 
gebaande 
paden te 
denken.  
 

Reguliere 
uren 
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dat te bereiken door het 
opzetten en uitvoeren 
van diverse projecten.  

Regels zijn 
slechts een 
hulpmiddel 
maar mogen 
niet de 
remmende 
factor 
worden. 

THEMA SPORT EN BEWEGEN 

Wat willen we bereiken? 

Een toekomstbestendig en gezond sportklimaat en verenigingsleven in Vasse behouden door o.a. 
de volgende voorzieningen te realiseren: 

 Bouw van een multifunctionele (speel)hal, te gebruiken voor handbal, voetbal, scouting, 
school, volleybal etc.  

 Aanschaf matten t.b.v. vloer sportzaal Eschhoes t.b.v. multifunctioneel gebruik. 

 Multifunctioneel terrein voor alle verenigingen, sporten, activiteiten etc. bij voorkeur bij het 
Eschhoes (ultieme doel voor de lange termijn)   

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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Er is een plan gemaakt 
om een (speel)hal te 
realiseren. 
 
Het plan is al met de 
gemeente besproken. 
Kernwethouder Roy de 
Witte heeft aangegeven 
dat er een gezonde 
balans moet zijn, sport 
en bewegen en de 
toekomst. Niet bouwen 
voor leegstand. Ook 
moet de exploitatie en 
het beheer door Vasse 
zelf gedaan worden   
 
Aanschaffen van 
vloermatten in sportzaal 
’t Eschhoes zodat deze 
ruimte multifunctioneel 
gebruikt kan worden 
 
T.a.v. samenwerking 
sport en verenigingen 
wordt door de handbal, 
voetbal en volleybal 
samen naar het 
jeugdbeleid gekeken. 
Idee is om de instroom 
gezamenlijk aan te 
pakken. Kinderen 
kunnen dan kennis 
maken met alle sporten 
en daarna een keuze 
maken 
 
Ouderenverenigingen 
werken ook samen en 
stemmen 
activiteitenagenda’s met 
elkaar af. 

Werkgroep S&V 
is eigenaar en 
kartrekker voor 
het realiseren van 
de  initiatieven 

Herinrichting 
sportcomplex 
S.V. Vasse. S.V. 
Vasse is 
momenteel bezig 
met het 
haalbaarheidson
derzoek en wil 
direct na de 
zomer 
2019 helderheid 
hebben over de 
haalbaarheid 
hiervan. Van de 
gemeente zal 
een financiële 
bijdrage worden 
gevraagd. 

Van de 
gemeente 
wordt in 
eerste 
instantie 
ondersteunin
g verwacht 
bij de verdere 
planvorming 
met een 
open en 
meedenkend
e houding 
m.b.t. 
herinrichting 
Sportcomple
x S.V. Vasse. 
 
 
 

Met 
betrekking tot 
de 
herinrichting 
Sportcomple
x S.V. Vasse 
wordt ook 
een bijdrage 
van de 
gemeente 
verwacht. 
Financiële 
bijdrage van 
ca. € 
100.000 in 
de realisatie 
van de 
herinrichting 
sportcomplex 
S.V. Vasse. 
Deze 
bijdrage is 
afhankelijk 
van 
consensus 
op een 
aantal 
vragen (o.a. 
aankoop 
grond, 
sanering en 
fundering 
Beerpad, 
verwijderen 
bomen, 
realiseren 
oversteekpla
ats, 
bestemmings
plan, 
verkeersbesl
uit). Indien 
blijkt dat 
extra 
middelen 
hiervoor 
nodig zijn, 
moet 
hiervoor een 
apart besluit 
worden 
genomen. 
Hiermee 
wordt het 
complex 
toekomstbest
endig 
gemaakt. 
Door het 
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meer 
multifunction
eel van 
karakter te 
maken is de 
verwachting 
dat de 
herinrichting 
bijdraagt aan 
de 
leefbaarheid 
van Vasse. 
Daarnaast 
wordt door 
de 
herinrichting 
voorzien in 
meer 
ondersteunin
g voor het 
vrijwillig 
kader. 
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THEMA TOERISME EN LANDBOUW 

Wat willen we bereiken? 

De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder  versterken 
waardoor Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen. 

 Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder 
ondervinden).  

 Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn).  

 De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap). 

 Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven). 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 

Toerisme  

 Vasse 
vermarkten als 
koploper 
Toerisme binnen 
de gemeente 
Tubbergen. 

 Informatievoorzi
ening Toerisme 
realiseren in 
dorp Vasse. 

 Realiseren 
hogere 
bestedingen van 
de verblijfs- en 
dagrecreant 
door het 
vergroten van 
het aanbod voor 
dagrecreatie. 
O.a. activiteiten 
en concrete 
projecten 
ontwikkelen om 
fietsers langer 
‘vast te houden’ 
en nieuwe 
doelgroepen 
(o.a. gezinnen 
met kinderen) 

Gemeente  
Faciliteren, 
eventueel ook 
financieel 
bijdragen om zo 
laatste zetje te 
geven om 
ontwikkelingen 
mogelijk te 
maken. 
Dorpsraad  
Aanjagen en 
bewaken van de 
ontwikkelingen/pr
ojecten, toezien 
op de belangen 
van burgers om 
dorp leefbaar te 
houden. 
De werkgroep 
Toerisme & 
Landbouw  
Samen met de 
ondernemers 
uitvoering geven 
aan de 
verschillende 
activiteiten.  

Toerisme  

 Vasse op 
kaart 
zetten 
(lef 
tonen, 
zie 
inspanni
ngen 
onder 
‘wat 
willen we 
bereiken’
) 

 Uitwerkin
g 
toeristisc
h 
(marketin
g) plan 
Vasse 
door 
werkgroe
p 
landbou
w & 
toerisme 
en 
Stichting 
Toeristis

Faciliteren, 
eventueel 
ook 
financieel 
bijdragen om 
zo laatste 
zetje te 
geven om 
ontwikkelinge
n mogelijk te 
maken. 

Toerisme valt 
binnen 
werkzaamhe
den 
toeristisch 
consulentsch
ap.   
Cofinancierin
g gemeente 
van € 
100.000  in 
toeristisch 
(marketing) 
plan Vasse is 
bij 
vaststelling 
MAT in 2018 
al 
gereserveerd
. 
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aan te boren.  

 Meer spreiding 
over het seizoen 
realiseren 
(overnachtingen
). 

 Faciliteren 
invulling 
camping 
Tutenberg met 
meerwaarde 
voor leefbaar 
Vasse o.a. 
zwembad (wie 
neemt hierin de 
verantwoordelijk
heid ?). 

ch 
Glinstere
nd 
Tubberg
en. 

 
Uitvoering 8 
projecten. 

 Herinrichting 
dorpsplein 
tegenover 
supermarkt.  

- 

Initiatiefnemers 
zorgen dat met 
breed draagvlak 
vanuit de 
bevolking (o.a. 
dorpsraad) in 
samenwerking 
met KOR van de 
gemeente en 
HOI² (als huidige 
contractpartner 
m.b.t. onderhoud 
van het plein) 
een plan worden 
opgesteld met 
daarin doel, 
financiering en 
noodzaak van de 
herinrichting. 

Gemeente 
heeft een 
faciliterende 
rol in de 
planvorming 
(vanuit de 
KOR).  

Openbare 
Ruimte 
Vanuit de 
KOR zijn 
uren 
beschikbaar 
voor 
ondersteunin
g.  
Op basis van 
het plan 
moeten de 
kosten in 
beeld 
gebracht 
worden en 
de mogelijke 
financiering. 
Hierover 
moet een 
apart besluit 
worden 
genomen.  

Landbouw 
Energie/klimaat, 
perspectiefvolle 
maatregelen om Vasse 
Klimaat-proof te maken 
gericht op de 
veehouderij, bodem, 
energiebesparing en 
duurzame 
energieopwekking 
(verduurzaming van de 
veehouderij). 

Landbouw 
LTO i.s.m. 
agrarische 
ondernemers. 

Perspectiefvolle 
(agrarische) 
maatregelen 
t.b.v. Vasse 
Klimaat-proof (+ 
bewustwording)  

M.b.t. 
landbouw 
flankerend 
faciliteren 
vanuit 
N2000. 

N.v.t. 
regulier. 
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THEMA WONEN EN INFRASTRUCTUUR 

Wat willen we bereiken? 

Wonen: 

Het dorp wil bereiken dat op korte termijn een nieuwe woningbouwlocatie beschikbaar komt. Er zijn 
geruime tijd geen nieuwe plannen aan de markt toegevoegd. Er zijn verschillende inspanningen 
gepleegd op inbreidingslocaties; deze hebben echter niet tot een concreet resultaat (aanbod) 
geleid.  De opvatting in Vasse is dat er aan de randen voldoende plekken zijn om een 
nieuwbouwlocatie toe te voegen.  

Inhoudelijk wil Vasse bereiken: 

 Op korte termijn betaalbare starterswoningen en voor senioren (kleine nieuwbouw kavels). 

 Doorstroming voor jongeren en ouderen. 

 Geen grote te dure kavels. 

Verder wil Vasse woonvormen benutten die voor zowel jong als oud interessant zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan het burgerinitiatief Noaberhof. 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 

 Afgelopen 3 jaar 
is veel met 
elkaar 
geparticipeerd 
(woonwerkgroep 
– gemeente). 
Vasse is van 
mening van de 
woonwerkgroep 
al het ‘huiswerk’ 
heeft gedaan. 
Het gevoel 
heerst dat er nu 
overeenstemmin
g moet worden 
gevonden voor 
een nieuwe 
woningbouwloca
tie. 

 Gemeente heeft 
hierin een 

Gemeente  

In samenspraak 
met themagroep 
MD de andere 
potentiële 
locaties 
beoordelen en zo 
mogelijk benutten 
binnen de 
kwantitatieve 
mogelijkheden. 

Van de 
gemeente 
wordt een 
initiërende rol 
verwacht  
 
Gemeente 
zal een 
besluit 
moeten 
nemen over 
een 
toekomstige 
woningbouwl
ocatie 

De ingezette 
processen 
om samen 
met de 
kernen de 
woonbehoeft
e in te vullen 
worden 
voortgezet. 
Uren worden 
meegenome
n in agenda 
Wonen. 
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belangrijke rol te 
vervullen 
(besluit). Als de 
locatie 
aangewezen 
kan worden, dan 
kan het dorp 
een perspectief 
worden 
geboden. De 
woonwerkgroep 
kan dan direct 
een sluitend 
overzicht (beeld) 
aanleveren van 
de lokale 
behoefte, ten 
einde een 
programmering 
vast te kunnen 
stellen. Het dorp 
heeft geen 
behoefte meer 
aan verdere 
participatie, 
zonder dat een 
gezamenlijk 
perspectief 
bestaat over op 
welke 
woningbouwloca
tie(s) zal worden 
ingezet. 

 Op de 
woningbouwloca
tie Steenbrei III 
wordt één 
vrijstaande kavel 
opgesplitst in 
twee kleinere 
kavels. 
Doelstelling is 
om een 
tweekapper te 
kunnen 
realiseren, dat 
meer aansluit bij 
de concrete 
vraag.  
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De initiatiefnemers 
onderzoeken de 
mogelijkheden en 
behoefte naar het  
woonconcept van een 
meergeneratiehofje: 
Noaberhof (naar 
voorbeeld landelijk 
concept Knarrenhof) 

Initiatiefnemers 
m.b.t. behoefte 
voor een 
Noaberhof. 
 

Verdere 
uitwerking door 
de 
initiatiefnemers 
van een 
Noaberhof, dat 
als inbreiding van 
woningbouw  
gerealiseerd zou 
moeten worden.   
Het is een 
burgerinitiatief, 
waarin de 
gemeente een 
faciliterende rol 
kan vervullen om 
betrokken 
partijen voor dit 
concept bij elkaar 
te brengen. 

Faciliteren en 
stimuleren 

Reguliere 
uren voor 
concept 
Noaberhof in 
relatie tot 
ontwikkeling 
Balkon. 

THEMA ZORG, WELZIJN EN EDUCATIE 

Wat willen we bereiken? 

Een zo breed mogelijk aanbod creëren van zorg, welzijn en educatie voor jong en oud, waardoor 
een aantrekkelijke leefomgeving blijft bestaan om in Vasse te wonen. 

Dorpshuiskamer Vasse draagt bij aan betere leefkwaliteit, vitaliteit en minder eenzaamheid voor 
inwoners van Vasse e.o. Dit zorgt voor minder doorstroom naar maatwerkvoorzieningen. Ambitie is 
doorontwikkeling tot ontmoetingsplek voor alle inwoners.  
Doelstelling is:  

 Realiseren van een uitstekende voorliggende voorziening, die voorkomt dat inwoners uit 
Vasse e.o. doorstromen naar een maatwerkvoorziening. 

 Het langer zelfstandig laten blijven wonen van ouderen. 

 Ontmoetingsplek voor jong en oud, in combinatie met thema’s vitaliteit en gezondheid. 

 Dorpshuiskamer-aanbod als manier om mantelzorgers van de nog thuiswonende ouderen 
‘te ontzien’. 

 Kunnen aanbieden van maatwerkvoorziening in Vasse. 

 Laagdrempelige en toekomstbestendige faciliteit (zowel t.a.v. gezondheid inwoners als qua 
rendement). 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 
volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig in 
2020? 
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De themagroep ZW&E 
heeft een overzicht 
opgesteld met daarin 
diverse ideeën om in 
Vasse te kunnen blijven 
wonen, zoals: 24-uur 
zorg, Noaberhof, 
IKC/Jeugd (behoud 
kwaliteit en ruimte voor 
vernieuwing en 
doorstroom in het 
onderwijs), ontwikkelen 
van digitaal dorpsplein, 
doorontwikkeling 
dorpshuiskamer, vraag 
en aanbod bij elkaar 
brengen d.m.v. de 
‘melkbus’, Vasse vitaal.  
De uitdaging is nu om 
die ideeën concreet naar 
uitvoering te  brengen, 
dan wel lopende 
initiatieven verder door 
te ontwikkelen. In het 
verdere vervolg van dit 
proces wordt 
ondersteuning 
gevraagd. 

Themagroep 
ZW&E. 

Via de 
themagroep 
ZW&E worden 
betrokken 
inwoners en/of 
organisaties 
gevraagd om 
ideeën binnen 
aparte 
werkgroepen 
naar 
uitvoeringsfase te 
brengen.  
Aangegeven 
wordt dat 
vrijwilligers niet 
altijd alle 
initiatieven zelf 
kunnen 
oppakken, maar 
soms ook 
deskundige 
professionele 
ondersteuning 
nodig hebben om 
het initiatief 
verder tot 
uitvoering te 
brengen. 

Daar waar 
gewenst/nodi
g kan de 
gemeente bij 
initiatieven 
een 
faciliterende 
rol spelen 
m.b.t. het 
bieden van 
professionele 
ondersteunin
g (eventueel 
via ‘Wij in de 
Buurt’). 
Eventueel 
zou ook HOI² 
een rol 
kunnen 
spelen in de 
doorontwikke
ling van 
initiatieven.  
Er is 
reguliere 
ambtelijke 
ondersteunin
g voor 
ontwikkeling 
IKC. 

Reguliere 
uren   

Stichting 
Dorpshuiskamer Vasse 
zit midden in het proces 
van doorontwikkeling om 
de ambities van hun 
doelstellingen te 
realiseren. Echter, de 
ontwikkelingen van de 
dorpshuiskamer 
overstijgen de 
draagkracht van de 
vrijwillige kartrekkers 
(bestuursleden stichting 
Dorpshuiskamer). De 
inzet van vrijwilligers 
heeft het maximum 
bereikt en bedreigt de 
(door)ontwikkeling en 
wellicht zelfs het 
voortbestaan op de 
langere termijn van de 
Dorpshuiskamer. De 
(door)ontwikkeling van 
de Dorpshuiskamer 
vraagt nadrukkelijk om 
structurele professionele 
ondersteuning. De 
gemeente wordt 

Stichting 
Dorpshuiskamer 
Vasse m.b.t. 
(door)ontwikkelin
g 
Dorpshuiskamer 
Gemeente m.b.t. 
faciliteren 
structurele 
professionele 
ondersteuning 

Stichting 
Dorpshuiskamer 
Vasse en 
gemeente blijven 
met elkaar in 
gesprek om 
scherp te krijgen 
wat precies de 
hulpvraag voor 
structurele 
professionele 
ondersteuning 
Dorpshuiskamer 
Vasse inhoudt, 
qua rol van die 
ondersteuner en 
de vertaling van 
die inzet in uren 
en/of middelen.  
Tevens meer 
bekendheid 
geven aan en 
relatie leggen 
met Wij in de 
Buurt. 

Faciliteren 
van de 
hulpvraag om 
structurele 
professionele 
ondersteunin
g. 

Van de 
gemeente 
wordt een 
faciliterende 
rol verwacht 
in het 
realiseren 
van een 
structurele 
professionele 
ondersteuner 
voor de 
(door)ontwikk
eling 
Dorpshuiska
mer Vasse. 
Hierover 
gaan 
gemeente en 
werkgroep 
met elkaar in 
overleg. Als 
deze 
hulpvraag 
duidelijk is 
qua rol en 
inzet, wordt 
een separaat 
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gevraagd hierin een 
faciliterende rol te 
vervullen. 

besluit 
genomen of 
en hoe de 
ondersteunin
g geleverd 
wordt. 

 
 

Financiële kaders 

Financiële kaders uit de begroting 2019 
In 2019 is voor het uitwerken van het toeristisch marketingplan Vasse € 100.000 beschikbaar gesteld. 
Daarnaast is € 10.000 beschikbaar gesteld voor Vasse klimaatproof en € 7.000 voor het Noaberhof 
Vasse. In het tweede programmajournaal 2019 is het budget ten behoeve van het Noaberhof komen 
te vervallen omdat de betreffende locatie is aangekocht door een particuliere ondernemer. 
  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

Wat gaat het extra kosten in 2020? 
(bedragen x €1.000) 

procesgeld - 
incidenteel 

projectgeld - 
incidenteel 

totaal 
incidenteel 

Herinrichting sportcomplex S.V. 
Vasse 

0 100 100 

 
Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende 
uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende 
agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed.  
 
De overige ambities voor 2020 voor de kern Vasse worden uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's.  
 

Kernagenda's - financieel 

Financiële kaders kernagenda's 

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot 

Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. 37 

Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het 
haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van 
de aangegeven knelpunten. 

44 

Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het 
genomen besluit,  het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de 
grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen. 

845 

Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch 
(marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen. 

100 

Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken 
gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. 

10 
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Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van 
alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Voor het project is 
€100.000 beschikbaar vanuit de gemeente. 

100 

Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om 
zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan 
plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het 
locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke 
locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. 

25 

Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in 
Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de 
Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door 
een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het 
draagvlak. 

41 

Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, 
grondeigenaren en aanvraag subsidie. 

104 

Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van 
de scenario's. 

5 

Huiskamer Manderveen 576 

  

Wat gaat het extra kosten in 2020? 
(bedragen x €1.000) 

procesgeld - 
incidenteel 

projectgeld - 
incidenteel 

totaal 
incidenteel 

Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse 0 100 100 

Totaal 0 100 100 

 
 

Kern overstijgende agenda 

Inleiding op kernoverstijgende agenda 

 
In de volgende hoofdstukken ziet u de kernoverstijgende agenda’s. Elke kernoverstijgende agenda 
kent  kernoverstijgende thema’s. De kernoverstijgende 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 kernoverstijgende thema’s wordt voor overstijgende 
beleidsthema’s aangegeven wat er in 2020 op de agenda staat en welke bijdrage de gemeente in 
2020 doet. 
  
Wijzigingen WAS - WORDT lijst MAT 2.0 
Ten opzichte van de begroting van 2019 zijn er wat wijzigingen geweest ten aanzien van de structuur 
van een aantal onderdelen en daarmee de plek in de begroting 2020 van deze onderdelen. Datzelfde 
geldt voor een aantal inspanningen, die gezien hun aard en de positionering van de uitvoering 
hiervan, beter op hun plek zijn in de Basisbegroting. In de tabel hieronder is terug te vinden waar 
deze gebleven zijn in de begroting van 2020. 
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Was   Wordt 

Programma Leren 
en Talent 

  
Komt als programma niet terug in het MAT, de 
inspanningen komen in andere programma’s / thema’s 
terug (zie hieronder). 

  Thema Leren 
Als apart thema “Leren” onder programma Werk aan 
de winkel. 

  Kunst en cultuur 

Onder SRGM “Lang gezond” voor wat betreft 
cultuurakkoord. 
De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Cultuur & recreatie): 

 Gemeente Tubbergen ontvangt over de 
periode 2017 t/m 2020 subsidie van de 
provincie Overijssel in het kader van het 
project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle 
basisscholen in Tubbergen. 

 De gemeente Tubbergen heeft met de 
Stichting Federatie van Muziekgezelschappen 
Tubbergen en Kaliber Kunstenschool 
Enschede voor de periode 1-1-2017 t/m 1-7-
2022 een overeenkomst gesloten tot het 
verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd 
van 21 jaar. 

 De gemeente Tubbergen heeft met de 
Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 
2017-2021 afspraken gemaakt voor het 
bibliotheekwerk. 

  Cultuurprofiel Onder vrijetijdseconomie 

Programma Werk 
aan de winkel 

Arbeidsparticipatie 
Onder Samen Redzaam, Gezond Meedoen (SGRM) - 
Meer inwoners doen mee. 

    

Nieuwe themalijn “Duurzaam Leven – Maatschappelijk 
Vastgoed met daaronder de inspanningen: handreiking 
ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed, robuuste 
sportstructuur en de afspraken met SSRT. 

Programma SRGM 
“Sport en 
bewegen” 

Afspraken met 
SSRT 

Onder nieuw programma “Duurzaam Leven – 
Maatschappelijk Vastgoed”. 

Programma 
Bereikbaar en 
aantrekkelijk 
“Mobiliteit” 

  

De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Openbare ruimte & mobiliteit): 

 Het stimuleren van het fietsgebruik. 

 Het veiliger maken van en verbeteren van 
fietsvoorzieningen. 

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

  
De volgende inspanning is naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Milieu): 

 Uitvoering geven aan de pilot “Twents 
bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan 
van aanpak Circulair Terreinbeheer. 
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Programma 
Duurzaam Leven 
“Duurzaamheid” 

  

De volgende inspanningen zij naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Milieu): 

 We gaan zelf het goede voorbeeld geven door 
de gemeentelijke gebouwen op te werken naar 
energielabel A en te voorzien van duurzame 
energie. 

 We stellen een revolverend 
‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’  in met een 
brede scope waaronder 
asbestverwijdering/zonne-energie. 

 Op basis van monitoring en evaluaties gaan 
we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van 
inzamelen) bijstellen. 

 Vervolg ketenproject (Asbestschakel). 

 Gratis wegbrengen asbest particulieren. 
 

Samen redzaam, gezond meedoen 

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen 

 
De komende 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.   
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Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in 6 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. 

 
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 1 gezin, 1 plan, 1 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. 
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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 een ieder daar aan 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 
(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.) 
 
 

https://iph.nl/positieve-gezondheid/
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Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat is de eerste / 
volgende stap? 

Sport als middel 
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. 

  
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. 

  
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.  
  

We actualiseren de 
gemeentelijke cultuurvisie 
  

Opstellen van een 
cultuurakkoord waarbij het 
Maatschappelijk Kader verder 
wordt uitgerold over alle 
cultuurverenigingen. 
De resultaten uit het 
cultuurakkoord kunnen effect 
hebben op de nieuw te sluiten 
prestatieafspraken met 
cultuurorganisaties opnieuw 
bekeken.  
de resultaten van het 
cultuurakkoord zijn ook van 
invloed op het behoud van 
cultureel materieel en 
immaterieel erfgoed. 

Plan van aanpak opstellen 
voor het opstellen van een 
cultuurakkoord volgens de 
werkwijze van het 
sportakkoord 

Samenwerking met het 
onderwijs verstevigen 

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

Samen met het onderwijs 
in gesprek blijven over 
gedeelde uitdagingen 
a.d.h.v. het 
maatschappelijk kader. 
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Onderwijsprogramma 
vormgeven 
  

Kinderen kennis te laten maken 
met verschillende beroepen om de 
keuze voor de juiste studie t 
versterken. Als gemeente willen 
we kinderen graag kennis laten 
maken met het werken voor een 
gemeente.  

Afhankelijk van evaluatie.  

Preventie voor alcohol en drugs 
krijgt extra aandacht 

1. We onderzoeken of het IJslands 
preventiemodel voor onze 
gemeenten een werkbaar model 
is. 
2. We stellen een integrale aanpak 
vast in afstemming met het 
handhavingsbeleid voor de 
aanpak van de kampeerfeesten. 

We gaan in gesprek met 
gemeenten die dit model 
hanteren en onderzoeken of 
dit model een werkbaar 
model is. 
  

Een gezonde en kansrijke start in 
de eerste 1.000 dagen van het 
kind. 

We onderzoeken in hoeverre 
"Kansrijke Start" een instrument 
voor onze gemeente is. 

Verkennen of deze aanpak 
een meerwaarde heeft. 

Fysieke toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van het 
maatschappelijk vastgoed. 

In samenwerking met het 
gehandicaptenplatform en de 
seniorenraad onderzoek doen 
naar de fysieke toegankelijkheid 
en de bruikbaarheid van het 
maatschappelijk vastgoed. 

De gehandicaptenraad komt 
met een plan van aanpak. 

  
Inspanningen die zijn gestopt, afgerond, of (nog) niet gestart gaan worden: 

 Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente: Deze 
inspanning wordt betrokken bij de werkateliers (zie inleiding voor een uitleg van de 
werkateliers). 

 We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid': Deze inspanning komt 
te vervallen. We richten ons op het creeren van ontmoetingsplekken en via het uitrollen van 
het maatschappelijk kader krijgt eenzaamheid aandacht. 

 In overleg met de dorpen en culturele instellingen, zoals Heemkunde verenigingen, 
gezamenlijk het belang van het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed 
bepalen (voorbeelden Marietje Koopmanprijs, combinatie zoeken en verbinden met 
evenementen):  het starten van deze inspanning is afhankelijk van het nieuw op te stellen 
cultuurakkoord.  

 
Nieuwe inspanningen:  

 We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie. Cultuur is net als sport  een middel om doelen 
in het sociaal domein te realiseren. Cultuur levert een bijdrage aan het bevorderen van de 
gezondheid.  
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Inspanningen die zijn opgenomen in de basisbegroting zijn: 

 Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie 
Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in 
Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en 
talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De 
voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’. 

 De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen 
Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 
juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 
21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor 
is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang 
dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt. 

 De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-
2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt 
voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de 
begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als 
speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’ en een Taalhuis voor de 
bestrijding van taal-achterstanden bij volwassenen. 

 Met de directie van de Bibliotheek afspraken maken over de inzet in Geesteren van de door 
de gemeente bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde cultuurcoach. In de overige dorpen 
is de cultuurcoach ook inzetbaar als daar belangstelling voor is. 

 

Financiële kaders uit begroting 2019/Perspectiefnota 2020 

Voor de financiële kaders wordt verwezen naar "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel".  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

Er zijn in 2020 geen aanvullende uren of middelen benodigd om de interventies onder de actielijn 
Langer gezond uit te voeren.  
 

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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat willen we bereiken? 
Wat gaan we daarvoor 
doen? 

Wat is de eerste/volgende 
stap? 

De mogelijkheden 
onderzoeken naar meer 
algemene voorzieningen die 
maken dat inwoners minder 
gebruik hoeven te maken van 
maatwerkvoorzieningen. 

Onderzoeken wat de 
behoefte is van het 
ontwikkelen en inzetten van 
algemene voorzieningen. 

Uitvoering van het onderzoek 
en analyse van de gegevens. 

Iedere kern heeft een 
passende invulling voor 
dagbesteding die iedere 
inwoner van de kern als eerste 
aangeboden krijgt. 

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. 

De eerst stap is afhankelijk van 
het onderzoek naar de 
behoefte voor het ontwikkelen 
en inzetten van algemene 
voorzieningen. 
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Een vrijwilligers en 
verenigingsondersteuning die 
aansluit bij de behoefte van de 
verenigingen en 
inwonersinitiatieven. 

1. Ophalen van de behoefte 
via Mijn Dorp 2030, het 
sport en cultuurakkoord 
2. Een gedragen plan van 
aanpak uitwerken en 
implementeren.  

Ophalen van de behoefte via 
het sport en cultuurakkoord en 
de behoefte, zo nodig, 
inventariseren via Mijn Dorp 
2030. 

Door middel van het 
stimuleringsfonds stimuleren 
van inwonersinitiatieven om 
gelegenheden voor 
ontmoeting te creëren, zoals 
open eettafels, 
koffieochtenden, creatieve 
middagen en 
buitenactiviteiten. 

Evaluatie van het 
stimuleringsfonds en de 
initiatieven die zijn 
ondersteund. 

Evalueren van de initiatieven uit 
het stimuleringsfonds.  

Verbreden stimuleringsfonds 
naar leefbaarheidsfonds 

Ingericht leefbaarheidsfonds 
door te starten met het 
analyseren welke 
financieringsvormen zijn 
passend en  wat is de 
behoefte van de 
inwonersinitiatieven. 

Ophalen van de uitkomsten 
'financieringsvormen voor de 
samenleving' (onderdeel van 
het programma 
organisatieontwikkeling) en 
deze input verwerken bij het 
inrichten van het 
leefbaarheidsfonds.   

  
De volgende inspanning is nieuw: 

 Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern 
als eerste aangeboden krijgt: Deze inspanning is nieuw toegevoegd omdat we hier kansen 
zien, maar afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek naar algemene voorzieningen.  

 

Financiële kaders uit begroting 2019 

Voor de financiële kaders wordt verwezen naar "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel".  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

Er zijn in 2020 geen aanvullende uren of middelen benodigd om de interventies onder de actielijn 
Versterken sociale basis uit te voeren.  
 

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 x%. 
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Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat is de eerste/volgende stap? 

De samenhang en 
samenwerking tussen 
professionele algemene 
voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen 
wordt geïntensiveerd door de 
realisatie van één 
gemeentelijke toegang. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. De realisatie van één 
geïntegreerde toegang. 
1a. Verkenning en implementatie 
één geïntegreerde toegang (o.a. 
Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) 
voor hulp- en 
ondersteuningsvragen. 
1b. Bredere uitvraag op basis 
van leefgebieden door sociaal 
werker in de rol van 
cliëntondersteuner. 
2. We positioneren de 
cliëntondersteuning in de 
communicatie met de inwoner 
die een ondersteuningsbehoefte 
heeft. 
3.. We vestigen aandacht op 
passende 
mantelzorgondersteuning. 
4.  Voorliggende voorziening 
voor individuele 
ondersteuningsbehoeften 
(voorheen: ondersteuning 
zelfstandig leven)  
  

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 
clientondersteuning 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  
  

Voorlichting over verschil 
Wmo en Wlz bij 
thuiszorgorganisaties ( o.a. 
onafhankelijke 
clientondersteuning) 
 
 
 

Thuiszorgorganisaties in 
stelling brengen 
 
 
 

Uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie maken. Mede afhankelijk 
van de project één 
gemeentelijke toegang. 
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Wij werken aan een 
integrale schuldenaanpak, 
waardoor schulden van 
vele inwoners van de 
gemeente Tubbergen 
worden opgelost of worden 
voorkomen (Menzis 
project).  

Geïmplementeerd plan van 
aanpak integrale 
schuldenaanpak rondom o.a. 
vroegsignalering, het 
oplossen/afbetalen van 
schulden, inhouden en 
doorbetalen van rekeningen op 
eventuele uitkeringen. 

Uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie.  Mede afhankelijk van 
het project één gemeentelijke 
toegang 

Implementatie 
integratieproces voor 
statushouders in de vorm 
van het Noaberoffensief.  

Uitvoering geven aan de 
aanbevelingen uit het rapport 
Noaberoffensief om de 
integratie van statushouders te 
versnellen. 

Uitwerken plan van aanpak, 
mede afhankelijk van één 
gemeentelijke toegang 

We starten een pilot 
'praktijkondersteuner 
Jeugd in de 
huisartsenpraktijk'. 

Een pilotplan met in elk geval: 

 Overeenkomst tussen 
huisartsen, GGD en 
gemeente. 

 Werkafspraken inzet 
POH Jeugd. 

 Vastgelegde wijze van 
monitoring en 
evaluatie. 

Monitoring van de uitvoering. 

OJA-aanpak 
onderzoeken: Jeugdhulp 
dichter op school organiseren 
via één toegang en niet via 
de zorgaanbieder. 

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? 

Een gesprek met de gemeente 
Enschede. 

We stimuleren en 
professionaliseren de 
vroegtijdige aanpak van 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de 
samenwerking met 
ketenpartners (=meldcode). 

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

Monitoring van de uitvoering. 

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.  
 
 

1. Onderzoeksrapport. 
2. Vastgesteld integrale 
aanpak. 

De uitkomsten van het 
onderzoeksrappoort 
armoedepreventieonderzoek 
(KWIZZ)  analyseren en advies 
uitbrengen.  



 
 

 
 Pagina 117 van 235 

 

Wasvoorziening in de vorm 
van een algemene 
voorziening. 

Monitoren van de 
ontwikkelingen bij WaST en 
onderzoeken op welke wijze 
WaST als algemene 
voorziening de komende 
periode een meerwaarde kan 
hebben. 

Opleveren van de monitoring. 

Vroegsignalering van 
personen met verward 
gedrag. 

Implementatie van het plan 
van aanpak WijkGGD. 

Projectorganisatie inrichten en  
de pilot voorbereiden. 

  
De volgende inspanning wordt (nog) niet gestart:  

 Voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor individuele ondersteuningsbehoeften 
(voorheen: ondersteuning zelfstandig leven): Dit is afhankelijk van het project realisatie van 
één toegang. 

 
De volgende inspanning is nieuw: 

 Vroegsignalering van personen met verward gedrag: De inspanning implementatie van het 
plan van aanpak WijkGGD.  

 
De volgende inspanning is afgerond: 

 We optimaliseren onze signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners.  
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

Voor de financiële kaders wordt verwezen naar "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel".  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

Er zijn in 2020 geen aanvullende uren of middelen benodigd om de interventies onder de actielijn 
Versterken sociale basis uit te voeren.  
 

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. 
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Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 
Wat is de 
eerste/volgende 
stap? 

Transformatie 
arbeidsmarktparticipatie. 

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. 

Bespreken en besluit 
op scenario's. 

Twentse belofte 

De gemeente heeft in belofte 5 van 
de Twentse belofte twee taken: 

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

 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. 

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

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. 

Aanpak implementatie decentralisatie 
beschermd wonen. 

Uitwerken van de 
aanpak in regionaal 
verband en vertaling 
naar de lokale 
situatie. 
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Door aanstellen van een 
coördinator externe 
verwijzingen beter passende 
maatwerkvoorzieningen voor 
onze inwoners 

Afstemming over de best passende 
maatwerkvoorziening geïndiceerd via 
externe verwijzers. 
  

Het werven van de 
coördinator. 

Door aanstellen van een 
coördinator interne 
verwijzingen beter passende 
maatwerkvoorzieningen voor 
onze inwoners  

Toetsing van indicaties voor 
complexere en/of duurdere 
maatwerkvoorziening. 

Het werven van de 
coördinator. 

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 P-wet. 

Monitoring van de uitvoering van het 
Twents Inkoopmodel: 

 Integraal zorgplan gebaseerd 
op de 
ondersteuningsbehoefte op 
inwonerniveau. 

 Uitkomsten 
cliëntervaringsonderzoek. 

 Effectiviteit JGZ maatwerk. 

 Verloop van 18-/18+ 
overgang.. 

Uitkomsten 
monitoring 
analyseren en 
voorzien van 
aanbevelingen. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een geïmplementeerd plan van 
aanpak GGZ waarvan onder andere 
de aanpak personen met verward 
gedrag een onderdeel is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwerken van de 
aanpak in regionaal 
verband en vertaling 
naar de lokale 
situatie.  
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Wij werken aan een integrale 
ouderenzorg, waarin cliënten 
en alle betrokken partijen zoals 
gemeenten en zorgaanbieders 
ervaren tussen de verschillende 
wet- en regelgeving en 
betrokken organisaties, 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. 

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. 

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

Bewaken en signaleren van 
ontwikkelingen binnen Samen14 
en het project met Menzis en de te 
volgen koers hierin regionaal. 

De regionale agenda en de agenda met 
Menzis relateren aan de interventies in 
het uitvoeringsplan. 

Verbinden met het 
uitvoeringsplan. 

We werken aan een passend 
ondersteunings- en zorgaanbod 
voor verwarde personen op het 
snijvlak van het sociaal domein 
en zorg en veiligheid. 

Vastgestelde werkafspraken voor een 
sluitende aanpak voor personen met 
verward gedrag. 

Implementeren 
werkafspraken 

Verkenning van de maatregelen 
inzake vervoer met betrekking tot 
kwaliteit, kosten en verschuiving 
naar algemene voorzieningen. 

Inventarisatie op basis van feiten en 
cijfers inclusief een advies voor een 
vervolg. 

Formuleren van een 
opdracht naar 
aanleiding van de 
analyse. 

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) 

Het totale vervoersaanbod, wordt 
ontsloten via één loket, telefonisch of 
digitaal met een app. 

Gunnen aanbesteding 
en ontwikkelen platform 

 
Inspanningen die in de uitvoering zitten maar gewijzigd kunnen worden, of (nog) niet worden 
opgestart, in verband met de afhankelijkheid van de opdracht transformatie arbeidsmarktparticipatie: 

 De dienstverlening en afspraken met het Werkplein worden zo dichtbij mogelijk 
georganiseerd. 

 Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze 
werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich 
eventueel om te scholen naar passend werk. Participatiewet afgesproken. 

 We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een 
doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende 
dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of 
scholing. De lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan. 

 Projectgerichte financiering werkgeverdienstverlening vanuit Werkplein i.p.v. structureel 
inclusief versterken intake, begeleiding en verdere intensivering van casemanagement. 

 Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. 
Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor 
beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het 
voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen. 
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 Arbeidsmatige dagbesteding binnen Soweco MO. Wij moeten voorkomen dat mensen die 
toch arbeidsvermogen hebben (ontwikkeld) in de dagbesteding blijven. Daarom moet er bij de 
begeleiding van deze mensen constant aandacht zijn voor de ontwikkeling richting reguliere 
arbeidsmarkt. Wij starten hiervoor initiatieven op de grens van Wmo (Ondersteuning 
Maatschappelijke Deelname) en Participatiewet (arbeidsmatige dagbesteding of 
werkzaamheden met loonwaarde). 

 Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching 
en begeleiden mensen met afstand tot arbeidsmarkt. 

 Inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking 
met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf 
plaats.  We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het onderhoud van de 
openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van 
de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten 
Noaberkracht.  

Inspanningen die nieuw zijn: 

 Verkenning van de maatregelen inzake vervoer: We zien een stijging aan kosten in het 
leerlingenvervoer. Daarom een extra interventie om hier zorgvuldig naar te kijken. 

 Aanstellen van coördinatoren interne en externe verwijzingen:  

 Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project Menzis. 
Inspanningen die worden overgedragen naar het programma Sociaal domein in de basisbegroting: 

 In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit 
de Participatiewet afgesproken. 

 Actief inzetten op de bereikbaarheid en mogelijkheden van de instrumentenkoffer van het 
Werkplein. En daarbij meenemen vrijwillige inzet in samenspraak met het Werkplein. 

 

Financiële kaders uit begroting 2019 

Voor de financiële kaders wordt verwezen naar "Samen redzaam, gezond meedoen - financieel".  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

Er zijn in 2020 geen aanvullende uren of middelen benodigd om de interventies onder de actielijn 
Versterken sociale basis uit te voeren.  
 

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel 

Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen 

In de begroting van 2019 is een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar gesteld voor het 
uitvoeren van de interventies uit het interventieplan sociaal domein. Dit incidentele budget is bedoeld 
om interventies op te starten die de structurele uitgaven binnen het sociaal domein laten dalen. Van 
het incidentele budget is in 2019 reeds een gedeelte uitgegeven of geclaimd voor interventies. Ten 
tijde van het opstellen van de begroting 2020 resteert een budget van € 233.500 dat (nog) niet is 
geclaimd. Dit wordt ingezet om uitvoering te geven aan het opgestelde uitvoeringsplan sociaal 
domein. 
 
Daarnaast zijn voor een aantal specifieke inspanningen incidentele budgetten beschikbaar gesteld. 
Aangezien deze inspanningen worden uitgevoerd binnen het uitvoeringsplan sociaal domein, stellen 
we voor deze toe te voegen aan het budget voor het uitvoeringsplan sociaal domein. Het gaat om de 
volgende inspanningen: 

 Project algemene voorzieningen (€ 60.500): Een gedeelte van dit budget is in 2019 ingezet 
voor het onderzoek naar de behoefte en het ontwikkelen van algemene voorzieningen. Het 
restant voegen we toe aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de verdere uitvoering van 
dit project.  

 Sport als middel (€ 52.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan 
sociaal domein om te stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt. 

 Eén geïntegreerde toegang (€ 10.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het 
uitvoeringsplan sociaal domein voor de uitvoering van het project één geïntegreerde toegang. 
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 Ontwikkelen doorlopende leerlijn (€ 37.800): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het 
uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek 
transformatie arbeidsparticipatie. 

 Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco (€ 10.000): Dit budget wordt geheel 
toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het 
onderzoek transformatie arbeidsmarktparticipatie. 

 
Daarnaast is in de begroting 2019 € 240.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds voor het 
stimuleren van inwonersinitiatieven. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 bedraagt het 
stimuleringsfonds € 235.000. 
 
Er zijn geen aanvullende middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen in het jaar 2020. 
Zoals voorgesteld worden de afzonderlijke incidentele budgetten samengevoegd tot één budget ten 
behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein, met uitzondering van het stimuleringsfonds.  
 

Werk aan de winkel 

Inleiding Werk aan de winkel 

De gemeente Tubbergen behoort tot de arbeidsmarktregio Twente, 1 van de 35 regio’s in Nederland. 
Daarin hebben we 1 gemeenschappelijk Werkplein met 3 vestigingen. 
 
De arbeidsmarkt is op dit moment goed voor werkzoekenden. Binnen de gemeente Tubbergen is er in 
verhouding tot de rest van Nederland sprake van een lage werkloosheid. Wel is er qua arbeidsmarkt 
een lagere hoeveelheid vacatures per werkzoekende dan gemiddeld, dat betekent dat veel mensen 
uit Tubbergen dus buiten de eigen gemeente werken. Er is spanning op de arbeidsmarkt door een 
mismatch van vraag en aanbod. Waardoor vacatures lang open blijven staan en mensen met een niet 
courante opleiding langer werkloos blijven. Vorig jaar is het beleidsplan arbeidsmarkt 2.0 ingezet en 
daarmee wil de gemeente deze mismatch aanpakken. 
 
Met de invoering van de Participatiewet en de quotumwet is sociaal ondernemen een ander 
aandachtspunt. Meer mensen met een beperking (geestelijk of fysiek) moeten een plek krijgen op de 
arbeidsmarkt. Ook daarin is de gemeente actief.  Regionaal er een Werkbedrijf dat de invulling van 
deze laatste wet monitort. 
 
Door een verhoogde instroom van asielzoekers hebben we als gemeente meer statushouders die 
moeten integreren en dus ook een plek op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Dat vergt een specifieke 
aanpak en begeleiding. Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s: 

 Arbeidsparticipatie 

 Ondernemen 

 Vrijetijdseconomie 
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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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de volgende stap 

voor 2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor 

nodig in 
2020?  

Versterken van de 
relatie en 
samenwerking met 
het middelbaar en 
hoger onderwijs. 

De gemeente 
faciliteert al in 
financiële zin en 
in de vorm van 
(denk)capaciteit. 
Andere 
initiatieven 
worden (mede) 
gefaciliteerd door 
de gemeente. 

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. 

Faciliteren 
en 
stimuleren 

Reguliere 
uren 

Het vergroten van de 
kennis van bestaande, 
en succesvolle, 
initiatieven om een 
sneeuwbaleffect te 
creëren (denk aan 
Innovatiehub en 
Schemerlampjes 
project). 

Ondernemers, 
Gemeente 

In de AgroHUB 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.  

Faciliteren 
en 
stimuleren 

Reguliere 
uren 

Het meer inzetten van 
studenten binnen 
gemeentelijke 
projecten of het laten 
uitvoeren van 
onderzoek over 
vraagstukken binnen 
de gemeente. 

Noaberkracht 

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. 

Faciliteren 
en 
stimuleren 

Reguliere 
uren 
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Faciliteren van 
techniekdagen. 

Onderwijs, 
Ondernemers, 
Gemeente  

Organiseren van 
techniekdagen samen met 
onze partners en 
stakeholders. 

Faciliteren 
en 
stimuleren 

Reguliere 
uren 

Samen met 
agrarische 
ondernemers, LTO en 
onderwijsinstellingen 
innovatie aanjagen in 
deze sector. 

Ondernemers, 
Gemeente 

2020 zal vooral in het 
teken staan van 
doorontwikkeling en 
verbreden van de 
AgroHUB. 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. 

Faciliteren 
en 
stimuleren 

Reguliere 
uren 

 
 

Financiële kaders uit de begroting 2019 

In de begroting 2019 zijn geen aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld. 
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In de kernoverstijgende agenda Leren en Talent is onder het thema leren het versterken van de 
relatie en samenwerking met het middelbaar en hogere onderwijs benoemd. Aangegeven is dat een 
werkbudget van € 50.000 noodzakelijk is om  initiatieven te ondersteunen en te faciliteren.  Dekking 
hiervoor kan gevonden worden in de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt). Feitelijk 
betreft het hier een financieel technische afwikkeling van een maatregel/inspanning waartoe in het 
oorspronkelijke MAT reeds is besloten. 
 

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. 
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Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de 

volgende stap 
voor 2020 

Wat is de 
rol van 

de 
gemeent
e daarin? 

Wat is er voor nodig in 
2020? 

Ondernemers en 
gemeenten stellen 
samen  een  Visie op 
Ondernemen op 
waarin in ieder geval 
de volgende 
onderdelen een plek 
krijgen: 

 Dienstverleni
ng en 
samenwerkin
g, met o.a.   
- 
Operationele 
en 
strategische 
gesprekspart
ner 
- Beleid 
onder de 
loep nemen 
(schrapsessi
es) 

 Focus op 
eigen kracht 
en identiteit 
(mogelijke 
verkenning 
hoe 
maakindustri
e te 
promoten om 
hiermee 
nieuwe 
bedrijvigheid 
te trekken).  
Gestart wordt 
met 
verkenning 
(eerste 
resultaat) om 
een 
gedragen 
opdracht te 
formuleren 
met kaders, 
randvoorwaa
rden en 
uitgangspunt

Ondernemers  
Gemeente 

Afspraak: twee 
keer per jaar 
gezamenlijk 
om tafel om te 
bespreken 
waarop 
ingezet wordt.  
Inzetten op 
blijvend 
communiceren 
werkwijze 
gemeente 
(bestaan 
bedrijfsconsule
nt en OST). 

Bijeenko
mst 
faciliteren 

Binnen reguliere uren 
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en. 

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

 Gemeente 

Continue 
aandacht voor 
frisse houding 
binnen 
ambtelijk 
apparaat; ook 
vanuit 
bestuurders. 

  Binnen reguliere uren 

Samenwerking 
tussen 
ondernemersverenigi
ngen, 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. 

Gemeente 
2x per jaar 
gezamenlijk 
om tafel.  

  Binnen reguliere uren 

Positieve 
grondhouding bij 
vragen en verzoeken 
van starters voor 
vestiging en/of 
bestaande 
ondernemers voor 
uitbreiding. 

Gemeente/ondern
emers 

Continue 
aandacht voor 
frisse houding 
binnen 
ambtelijk 
apparaat; ook 
vanuit 
bestuurders. 

Meedenk
en 

Reguliere uren 

Bevorderen 
bewustzijn inwoners 
kernen onder het 
motto: ‘ koop in je 
eigen kern als je dit 
ook in de toekomst 
wilt blijven kunnen 
doen’. 

Ondernemers/ 
inwoners 

Wellicht 
vervolg geven 
aan 
uitkomsten 
inzet 
gebiedsregiss
eur en 
aanbevelingen 
die hieruit 
komen.  

  

1. Inzet 
gebiedsregisseur 
(bewustwording 
vergroten over 
toekomst na te 
denken; 
herverkavelingsmogeli
jkheden onderzoeken; 
nieuwe zaken 
aantrekken inclusief 
bekendheid geven dat 
de gebiedsregisseur 
er is en bereikbaar is 
voor ondernemers)) € 
65.000 in 2019 
beschikbaar gesteld; 
en ambtelijke uren 
(binnen reguliere 
begroting). 
 
Afhankelijk van de 
uitkomsten vervolg 
bepalen. 
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Scheppen van 
aantrekkelijke 
randvoorwaarden 
(spelregels en 
bouwstenen)  voor 
aantrekken nieuwe  
(centrum)onderneme
rs door het toestaan 
van 
experimenteerruimte 
en een aantal 
pilotprojecten. 

Gemeente 

Uitvoering 
geven aan 
stimuleringsre
geling 
detailhandel 
vouchers.  

  Binnen reguliere uren 

Mogelijkheden 
onderzoeken van een 
‘winkeliersHUB’ 
(verbinden jonge 
toekomstige 
ondernemers aan 
ondernemers zonder 
opvolging). 

Onderwijs 

Afhankelijk 
uitkomsten 
Geesteren 
contact 
opnemen met 
Saxion voor 
vervolgstap.  

Aanjagen 
en 
faciliteren 

Eerste stap binnen 
reguliere uren 
bedrijfsconsulent  
 
Vervolg nog niet 
bekend. Afhankelijk 
uitkomsten.   

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

Gemeente 
Nu nog niet 
bekend.  

Onderzo
eker 

Eerste stap binnen 
reguliere uren 
bedrijfsconsulent  
 
Vervolg nog niet 
bekend. Afhankelijk 
uitkomsten.  

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.  

Gemeente 

Eventueel 
vervolg geven 
aan idee 
'startershuis' 
op 
bedrijventerrei
n.  

Initiator 
gesprek 

Eerste stap binnen 
reguliere uren 
bedrijfsconsulent  
 
Vervolg nog niet 
bekend. Afhankelijk 
uitkomsten.  

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 

Gemeente 

Indien er 
concrete 
behoefte is 
aan uitbreiding 
bedrijventerrei
n actie 
nemen.  

Initiator 
gesprek 

Eerste stap binnen 
reguliere uren 
bedrijfsconsulent  
 
Vervolg nog niet 
bekend. Afhankelijk 
uitkomsten.  
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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). 

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor: 

 De inzet van de gebiedsregisseur voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden 
voor het aantrekken van nieuwe (centrum) ondernemers. 

 Procesgeld voor het thema Ondernemen (voor vier jaar).  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Ondernemen".  
 

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 
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Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 
Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor 
nodig in 
2020? 

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

Gemeente met 
ondersteuning 
van 
stakeholders 

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

Initiatienemer 
schrijft 
strategie 

Reguliere 
uren 

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). 

Gemeente in 
samenwerking 
met 
stakeholders 

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

Faciliteren en 
adviseren 

€ 40.000  
Reguliere 
uren 

Het 
vrijetijdseconomisch 
product van 
Tubbergen maakt 
onderdeel uit van 
Twente. Gemeente 
Tubbergen zet de 
samenwerking met de 
andere 13 Twentse 
gemeenten op 
structurele basis voort. 

Gemeente 

Medewerking verlenen 
aan het 
vrijetijdseconomische 
uitvoeringsbeleid Twente. 

Faciliteren en 
adviseren 

Reguliere 
uren en 
middelen 

Uitvoering 
‘Cultuurprofiel 2017-
2020’. Gemeente 
Tubbergen ontvangt 
over de periode 2017 
t/m 2020 subsidie van 
Provincie Overijssel. 
Aan de subsidie zijn 

Gemeente en 
culturele 
organisaties 
die momenteel 
verenigd zijn 
binnen het 
‘cultuurplatform 
in wording’ 

Ondersteuning van de 
cultuurcoach bij inzet van 
middelen / subsidie. 

Faciliteren en 
(deels) 
uitvoerend 

Binnen 
reguliere 
uren 
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voorwaarden 
verbonden. De 
voorwaarden zijn 
vastgelegd in het 
meerjarenbeleidsplan 
2017 t/m 2021 
cultuurprofiel 
Tubbergen ‘de weg 
naar één glashelder 
cultureel netwerk’. In 
het 
meerjarenbeleidsplan 
staan activiteiten 
benoemd die bijdragen 
aan de genoemde 
doelen (wat willen we 
bereiken). 

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

In de begroting van 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar besteld voor het beeldmerk 
'Glinsterend Tubbergen'.  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Vrijetijdseconomie".  
 

Werk aan de winkel - financieel 

Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel 

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot 

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. 

65 

Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor vier jaar). 60 

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 

 
We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus. 
 
In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de ambitie "Werk aan de winkel". Voor 
het thema leren is een werkbudget van € 50.000 noodzakelijk om initiatieven te ondersteunen en te 
faciliteren.  Dekking hiervoor kan gevonden worden in de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan 
arbeidsmarkt). Feitelijk betreft het hier een financieel technische afwikkeling van een 
maatregel/inspanning waartoe in het oorspronkelijke MAT reeds is besloten. 
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Bereikbaar en aantrekkelijk 

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s 

 Bereikbaarheid 

 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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020 

Wat is de rol van 
de gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig voor 2020? 

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

Gemeente 
en 
Provincie 

Kwaliteitsbewaking 
van het OV in het 
algemeen is een 
continu proces en 
daarmee wordt 
doorgegaan. 

Gesprekspartner 
voor provincie 

De algemene 
kwaliteitsbewaking 
valt binnen 
reguliere uren 

Deelnemen aan een 
projectgroep van 
provincie Overijssel 
en/of rijksoverheid 
en/of gemeenten 
over de 
verkeersproblematiek 
in Zenderen en 
Borne. 

Provincie 
Overijssel 
en/of 
Gemeente 
Borne 

Deelnemen aan 
een projectgroep 
en de belangen van 
de gemeente 
Tubbergen hierin 
vertegenwoordigen. 

Overlegpartner 
in projectgroep 

Belangen 
Tubbergen borgen 
Continueren 100 
uur in 2020 

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

In de begroting van 2019 is procesgeld beschikbaar gesteld voor het thema "Mobiliteit" (voor vier 
jaar). 
  
Daarnaast zijn 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 miljoen. 

 Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg / Voshaarsweg is een bedrag van 
€50.000 beschikbaar 
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Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Mobiliteit".  
 

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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is de 
rol van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er 
voor nodig 
in 2020? 

Ondersteuning van het 
ondernemerschap door  

 Inzet agrarisch 
consulent als 
sparringpartner  
voor 
ondernemers. 

 Onderzoek 
mogelijkheden 
innovatie /rol  
gemeente. 

Gemeente 
i.s.m. met 
ondernemers 
/ LTO (AJK). 

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

Eigenaar 
en trekker 

€ 15.000 in 
2019 
beschikbaar 
gesteld 

1. Actief participeren in 
de netwerkorganisatie 
MVT 

1. Partners 
MVT 

Deelname aan start 
proeftuinen 

Initiator en 
participeren 

Reguliere 
uren 
 

Inzet van de 
‘ervencoach’ om de 
individuele erfeigenaar 
actief te benaderen. 

Gemeente 
i.s.m. LTO. 

Afhankelijk van de 
uitkomsten evaluatie 
ervencoachen in 2020 
vervolgstappen bepalen. 

Initiator en 
trekker 

€ 35.000 in 
2019 
beschikbaar 
gesteld 
 

Prestatie afspraken 
maken met Platform 
‘Natuurlijk Tubbergen’. 

Gemeente 
i.s.m. groene 
organisaties. 

1. Uitvoering 
project natuur 
educatie op 
locatie (NEOL). 

2. Uitvoering geven 
versterking 
coulisselandscha
p/ 
landschapsdeal 
(aandacht voor 
uitvoering door 
Tubbergse 
partijen). 

Faciliteren 
 
Initiator en 
faciliteren 

€ 20.000 in 
2019 
beschikbaar 
gesteld 
Reguliere 
uren 
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3. Opstellen 
agenda voor  
biodiversiteit. 

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

In de begroting van 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de volgende 
inspanningen: 

 Innovatievere Agro & Food sector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet 
agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de 
mogelijkheden voor innovatie. 

 Biodiversiteit: uitvoering geven aan de versterking van het coulisselandschap/landschapsdeal 
en het opstellen van een agenda voor biodiversiteit. 

 Procesgeld voor het thema "Landelijk gebied" (voor vier jaar). 
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Landelijk gebied".  
 

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel 

Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk 

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot 

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

15 

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

35 

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

20 

Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar). 20 

Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar). 100 

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus. 
In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de ambitie "Bereikbaar en 
aantrekkelijk".  
 

Duurzaam leven 

Inleiding Duurzaam leven 

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 twee thema's: 

 Duurzaamheid 

 Wonen en Ruimte 
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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 afvalloos Tubbergen in 2030. 

 Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd. 
 

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

ENERGIENEUTRAAL 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is daarin 
de rol van de 
gemeente? 

Wat is er 
voor nodig 
in 2020? 

Het brede 
draagvlak/bewustzij
n voor duurzame 
energieopwekking 
moet omhoog. 
Lokale coöperaties 
kunnen hierbij een 
instrument zijn. 

Gemeente/ 
Werkgroepe
n kernen 

Maandelijks overleg met 
Kernen en Essenkracht en 
Essenkracht sluit vanaf 2019 
aan bij bestuurlijk NOT 
overleg. 

Initiator en 
participeren 

Reguliere 
uren 

De 
informatievoorzienin
g en communicatie 
moeten worden 
geïntensiveerd. 

Gemeente 
Gemeente en Essenkracht 
 
NOT + 

Eigenaar en 
trekker 

Reguliere 
uren 

We ondersteunen 
de samenwerking 
en partnership met 
Essenkracht. Daar 
waar mogelijk haken 
aan bij het 
uitgangspunt: lusten 
en lasten lokaal.  

Gemeente/ 
Essenkracht 

Maandelijks overleg met 
Kernen en Essenkracht en 
Essenkracht sluit vanaf 2019 
aan bij bestuurlijk NOT 
overleg. 

Participeren 
en 
samenwerken 

Reguliere 
uren 

Via externe partijen 
onze inwoners 
ondersteunen met 
advies, 
duurzaamheidsvrag
en etc. (Duurzaam 
Thuis Twente, 
Energieloket, 
Stichting Energieke 
Regio). De 
verenigingen 
vormen hierbij een 
aandachtspunt. 

Gemeente Inrichten energieloket 3.0. Eigenaar 

€ 40.000 
per jaar 
reeds 
beschikba
ar gesteld. 
Binnen 
reguliere 
uren. 
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AFVAL 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is daarin 
de rol van de 
gemeente? 

Wat is er 
voor nodig 
in 2020? 

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

Gemeente 
(voor alle 
onderdelen) 

Past binnen gemaakte 
afspraken met ROVA. 
Uitvoering 
grondstoffencommunicatiepl
an  "Terugwinnaars". 

Gemeente 
beleidseigena
ar 

Regulieren 
uren 

Zodra de 
regelgeving dit 
mogelijk maakt,  
gaan we het goede 
voorbeeld geven 
door binnen 
Noaberkracht 
afvalstromen 
maximaal te 
scheiden en waar 
mogelijk te 
hergebruiken 

Gemeente 
(voor alle 
onderdelen) 

Implementatie van de 
gekozen oplossing om intern 
afval apart in te zamelen en 
laten verwerken. Wellicht op 
basis van een aanbesteding. 

Gemeente 
beleidseigena
ar 

Reguliere 
uren 

Daar waar 
mogelijkheden zijn 
tot scheiding van 
afval voor 
maatschappelijke 
organisaties wordt 
hierover in gesprek 
gegaan. 

Gemeente 
(voor alle 
onderdelen) 

Lobby richting de landelijke 
politiek. 

Gemeente 
beleidseigena
ar 

Reguliere 
uren 

Daar waar 
mogelijkheden zijn 
tot gratis inzameling 
van afval voor 
maatschappelijke 
organisaties wordt 
hierover in gesprek 
gegaan. 

Gemeente 
(voor alle 
onderdelen) 

Lobby richting de landelijke 
politiek. 

Gemeente 
beleidseigena
ar 

Reguliere 
uren 

ASBEST 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is daarin 
de rol van de 
gemeente? 

Wat is er 
voor nodig 
in 2020? 
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Voorlichting en 
informatie over 
verwijderen asbest. 

1. 
Gemeente 

In verband met het uitblijven 
van het verbod voorlopig 
geen andere communicatie 
dan gratis wegbrengen 
particulieren. 

Samenwerken 
en 
participeren 

Reguliere 
uren 

Stimuleren dat de 
vervanging daar 
waar mogelijk 
gekoppeld wordt 
aan plaatsen 
zonnepanelen. 

2. 
Gemeente 

Doorverwijzen naar 
duurzaamheidsfonds. 

Samenwerken 
en 
participeren 

Reguliere 
uren 

Gratis wegbrengen 
asbest particulieren. 

5. 
Gemeente 

Continu tot 2024. 
Samenwerken 
en 
participeren 

Reguliere 
uren 

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

6. Provincie  

In verband met het uitblijven 
van het landelijk verbod op 
asbestdaken per 2025, is het 
nu (15 juli 2019) onduidelijk 
hoe het verder gaat in 2020. 
Voorlopig is de 
gemeentelijke 
versnellingsaanpak 
vertraagd totdat er meer 
duidelijkheid is over het plan 
van de staatssecretaris, over 
het wel/niet doorgaan van 
het landelijke fonds, dan wel 
een eventueel provinciale 
fonds, en de TNO rapporten 
met betrekking tot 
gezondheidsrisico's bij 
asbestsanering.  

Samenwerken 
en 
participeren 

Reguliere 
uren 

CIRCULAIRE INKOOP 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende stap 
voor 2020? 

Wat is daarin 
de rol van de 
gemeente? 

Wat is er 
voor nodig 
in 2020? 

Beleid en actieplan 
maken voor 
circulaire inkoop. 
 

Gemeente 
(voor alle 
onderdelen)
. 

Basisinventarisatie en 
verkenning; inhuur expertise 
en procesgeld.  
 
Vaststellen beleidsnotitie 
circulaire inkoop. 

Gemeente 
beleidseigena
ar 

Binnen 
reguliere 
uren  
Voor 
advies is € 
10.000 
subsidie 
beschikba
ar gesteld. 
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Financiële kaders uit begroting 2019 

In 2019 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld als procesgeld voor het thema "Duurzaamheid" 
(voor vier jaar). 
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Duurzaamheid".  
 

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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan zet? 

Wat is de 
volgende 
stap voor 
2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

1. Onderzoek 
naar de 
concrete 
woningbehoef
te ook door 
middel van 
keukentafelge
sprekken. 

2. Onderzoek 
naar de 
motieven van 
vertrekkers. 

3. Onderzoek 
mogelijke 
locaties voor 
woningbouw. 
Per kern is 
een aantal 
mogelijke 
locaties 
genoemd. 

4. Onderzoek 
naar 
mogelijkhede
n voor  
flexibel en 
tijdelijk wonen 
in de kernen. 

5. Onderzoek 

 Gemeente 
met Mijn 
Dorp 2030 en 
woningstichti
ng 

 Inventarisere
n te 
verplaatsen 
voorzieninge
n 

Gesprek 
continueren 
en plannen 
van aanpak 
met de 
‘Mijn 
Dorpen’ om 
per kern te 
komen tot 
locaties 
met 
concrete 
bouwplann
en die zijn 
afgestemd 
op de 
concrete 
behoefte 
van de 
desbetreffe
nde kern.  

Aanjagende 
rol. 
Primaire inzet 
op 
kwalitatieve 
toedeling.  
 
Mogelijkheid 
tot inzet 
middelen uit 
stimuleringsfo
nds daar 
waar nodig. 
 
Zo nodig 
actieve 
grondpolitiek 
(innemen 
strategische 
grondpositie). 
 
Maatwerk per 
kern. 

Ten behoeve van 
de aanjagende 
rol  zijn extra 
manuren nodig in 
2020. 
Hiervoor wordt 
het budget 
inbreiding/uitbrei
ding opgehoogd. 
Per jaar moet 
bekeken worden 
wat de 
inspanning is. 
Kosten voor 
enquêtes en 
onderzoek 
worden ook 
gedekt uit de 
middelen voor 
inbreiding 
(stimuleringsrege
ling). 
 
Proces: 
voortzetten 
ingezette lijn, we 
zijn op de helft. 
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naar kleinere 
kavels, 
sociale 
woningbouw 
en 
kangoeroewo
ningen  in de 
kernen. 

6. Bouwen  voor 
de concrete 
behoefte van 
jong en oud; 
zoals 
bijvoorbeeld 
betaalbare 
huurwoningen
, kleinere 
woningen en 
in een 
gezonde mix 
op de juiste 
locaties. 

7. Waar mogelijk 
promotie voor 
huren. 

8. Vernieuwing 
in bestaande 
bouw. 

9. Bij inbreiding 
zo mogelijk 
kansen tot 
verschuiving 
van 
maatschappel
ijk vastgoed 
naar 
woningen 
benutten. 

10. Zorg dat 
voorzieningen 
bij elkaar 
worden 
gebracht 
door  
voorzieningen 
te verplaatsen 
naar centra 
waar reeds 
voorzieningen 
zijn. 

11. Er moet 
gebouwd 
blijven 
worden. Zo 
nodig door 
middel van 
nieuwbouwka
vels door 
bestemmings
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plannen in 
uitleggebiede
n vast te 
stellen, indien 
sprake is van 
een concrete 
behoefte op 
langere 
termijn. 

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019 

In 2019 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van de concrete 
woonbehoefte in alle kernen. Het restant van dit budget wordt in 2020 toegevoegd aan het procesgeld 
inbreiding voor uitbreiding.  
Daarnaast is procesgeld beschikbaar gesteld voor het thema "Wonen en ruimte" (voor vier jaar).  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor het thema "Wonen en ruimte".  
 

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 gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? 

Wat hebben we in 2018 
afgesproken? 

Wat gaan we in 2020 doen? 

Wat gaan we ervoor 
doen? 

Wie is aan 
zet? 

Wat is de volgende 
stap voor 2020? 

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
daarin? 

Wat is er voor 
nodig in 2020? 

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 

Gemeente 
samen met 
de dorpen. 
Gemeente 
initieert. 

1. Definitie opstellen. 
Wat verstaan we 
onder 
maatschappelijk 
vastgoed? School, 
MFA, sport? 
Onderscheid privaat, 
publiek. 
 
2. Handreiking 
opstellen en 
ervaringen ophalen 
in dorpen 
 
3. Rolneming: 

Initiatiefnemer 

Voor de 
uitwerking van 
dit plan zijn 
ambtelijke uren 
nodig. Deze 
worden 
meegenomen en 
waar nodig 
bekostigd vanuit 
het budget 
Maatschappelijk 
Vastgoed.  
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van 
toegevoegde 
waarde voor 
een dorp? 
Ervaringen 
van dorpen 
zelf. 

3. Wat is het 
onderscheid 
tussen een 
vastgoedopga
ve en een 
maatschappeli
jke opgaven. 

4. Hoe zorgen 
we voor 
maatschappeli
jk 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? 

wanneer kan de 
gemeente een 
initiatief wel 
ondersteunen en 
wanneer niet, ook 
financieel?  

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

Gemeente. 

Afspraken maken 
over samenwerking, 
huurcontract, 
kostenstructuur, 
bijdragen, relatie 
gemeente. 

Initiatiefnemer. 
Daarna 
gelijkwaardige 
samenwerking 
met SSRT. 

Voor de 
uitwerking van 
dit plan zijn 
ambtelijke uren 
nodig. Deze 
worden 
meegenomen en 
waar nodig 
bekostigd vanuit 
het budget 
Maatschappelijk 
Vastgoed.  

We gaan een robuuste 
sportstructuur 
opzetten als platform 
waarin wij discussies 
over en rondom sport, 
accommodaties en 
verenigingen 

Gemeente 

1. Startoverleg 
initiëren met onze 
stakeholders. 
Bespreken 
problematiek en 
oplossingsrichtingen. 
Procesafspraken 

Initiatiefnemer 
en facilitator. 
Daarna zullen 
ook 
verenigingen 
en andere 
stakeholders 

Voor de 
uitwerking van 
dit plan zijn 
ambtelijke uren 
nodig. Deze 
worden 
meegenomen en 
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agenderen. Wij willen 
lange termijn 
afspraken maken met 
de stakeholders in dit 
speelveld. 

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

aan zet zijn. waar nodig 
bekostigd vanuit 
het budget 
Maatschappelijk 
Vastgoed.  

 
 

Financiële kaders uit begroting 2019/Perspectiefnota 2020 

In de begroting van 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de volgende inspanning: 

 Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.  
 

Wat is er in 2020 extra voor nodig? 

In 2020 zijn aanvullende uren benodigd voor de volgende inspanningen:  

 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.  

 Robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij discussies over en rondom sport, 
accommodaties en verenigingen agenderen.  

 
Voor het opzetten van een kernoverstijgende beleidslijn op beide inspanningen en voor het oppakken 
van diverse vragen uit de kernen op dit gebied is incidenteel € 85.000 benodigd, dit wordt toegevoegd 
aan het project- en procesgeld Maatschappelijk vastgoed.  
 

Duurzaam leven - financieel 

Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven 

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot 

We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete 
behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in 
actuele, concrete behoefte, als 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. We gaan 
bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. 

28 

Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar) 32 

Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar) 40 

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus. 
  
Voor de uitdaging met betrekking tot de clustering van maatschappelijk vastgoed en het opzetten van 
de robuuste sportstructuur zijn in 2020 aanvullende middelen benodigd.  

Wat gaat het in 2020 extra kosten? (bedragen x 
€1.000) 

procesgeld - 
incidenteel 

projectgeld - 
incidenteel 

totaal 
incidenteel 

Procesbudget voor de ambitie/uitdaging 
maatschappelijk vastgoed 

85 0 85 

Totaal 85 0 85 
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Kernoverstijgende agenda's - financieel 

Financiële kaders kernoverstijgende agenda's 

Wat gaat het extra kosten in 2020? (bedragen x 
€1.000) 

procesgeld 
- incidenteel 

projectgeld 
- incidenteel 

totaal 
incidenteel 

Procesgeld ambitie/uitdaging maatschappelijk 
vastgoed 

85 0 85 

Werkbudget actielijn Leren (reeds besloten in 
MAT) 

50 0 50 

Totaal 135 0 135 

 
 

Wat gaat het extra kosten in 2020? 

Financiële kaders MAT 

Wat gaat het kosten in 2020? (bedragen x €1.000) 

  incidenteel structureel   

Maatregelen/inspanningen procesgeld projectgeld   Dekking 

Procesgeld ambitie/uitdaging 
maatschappelijk vastgoed 

85 0 0 
reserve incidenteel 
beschikbare 
algemene middelen 

Herinrichting sportcomplex 
S.V. Vasse 

0 100 0 
reserve 
MijnDorp2030 

Procesgeld actielijn Leren 50 0 0 
reserve 
jeugdwerkloosheid 

Totaal maatregelen 
inspanningen 

135 100 0   
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Basisbegroting 

Inleiding op de basisbegroting 

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. 

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

 Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV.  

 Begroting 2020 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld. 

 Denkrichtingen: een nadere uitwerking van de denkrichtingen die zijn aangegeven in de 
perspectiefnota 2020. 

 Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit 
het koersdocument. 

 Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2018, begroting 2019 en begroting 2020 
per programma met een toelichting* 

 Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2020 t/m 2023 per programma met een 
toelichting. 

 Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting 
wel de vergelijkende realisatie cijfers 2018 en begroting 2019 op. 

 

Programma Bestuur & middelen 

Portefeuillehouders 

Burgemeester Haverkamp-Wenker & Wethouder Bekhuis-Groothuis 
 

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. 
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Vastgestelde beleidsnota's 

Financiële verordening 2017           
Algemene subsidieverordening 2018 
Legesverordening 2019 
Beleidskader verbonden partijen 2019 
Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 
Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 
 

Kengetallen 

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

 Aantal inwoners                                                 21.240 (CBS: juli 2019) 

 Gemiddelde leeftijd                                            41,8 jaar (CBS/BRP: 2019) 

 Aantal huishoudens                                           8.014 (CBS: 2018) 

 Aandeel alleenwonenden                                  24,3% (CBS: 2018) 

 Gemiddeld betaalde ozb woningen                   € 296 (COELO: 2019) 
  
Prognose bevolkingsontwikkeling (ABF Research - Primos: 2019): 

 
 

Verbonden partijen 

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

 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen 
en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Meer informatie over 
Noaberkracht is te vinden via de volgende link:  Noaberkracht. 

 Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van 
een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s 
in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het 
gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, 
coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden.  Meer informatie over de 
Regio Twente is te vinden via de volgende link:  Regio Twente. 

 EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en 
Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van 
regionale grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie over EUREGIO is te vinden 
via de volgende link:  EUREGIO. 

 
 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174812.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR466638/CVDR466638_1.html%09
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR617509/CVDR617509_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR623199/CVDR623199_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR623635/CVDR623635_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR617512/CVDR617512_1.html
https://www.tubbergen.nl/noaberkracht
https://www.regiotwente.nl/
https://www.euregio.eu/nl
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Actuele ontwikkelingen 

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 
 
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 voorzien in 2021. 
 
De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders komen kort 
daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals gebruikelijk 
advies vragen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na advies van VNG en 
ROB volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in een bestuurlijk overleg tussen 
Rijk en VNG een beslissing zal worden genomen over de nieuwe verdeling. Ook tussentijds zijn 
bestuurlijke overleggen tussen Rijk en VNG voorzien, namelijk in november 2019 en januari 2020. In 
het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer vervolgens per brief over de voorstellen voor de nieuwe 
verdeling worden geïnformeerd. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de 
uitkomsten geïnformeerd. 
 
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.  
 
Rijksvergoeding jeugdzorg 
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget voor de jaren 
2019, 2020 en 2021 (opgenomen in meicirculaire). Aanvullend wordt onderzoek verricht om te 
kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. 
Het Rijk is inmiddels, in overleg met de provinciale toezichthouders, met een richtlijn gekomen hoe 
om te gaan met deze extra middelen en het aanvullend onderzoek ten aanzien van de beoordeling 
van de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting. Kern hierin is: 
 

 De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken 
van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt; 

 Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek 
jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021); 

 Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.; 
Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de 
transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. 
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in 
het kunnen beperken van de uitgaven. 

 
Wij kiezen ervoor om de extra vergoeding vanuit het rijk vanaf het jaar 2022 inderdaad structureel 
door te trekken. Dit betekent een extra structurele inkomst van € 300.000. Dit neemt echter niet weg 
dat wij ons blijven inzetten voor een juiste en rechtvaardige financiering van de extra taken binnen 
het sociaal domein.  
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Beleidsindicatoren 

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

Indicator 
Realisatie 
2018 

  
2019 

  
2020 

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,35 6,18 6,58 

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,35 7,38 7,70 

Apparaatskosten (kosten per inwoner) 679 644 648 

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

8,9 9,46 9,19 

Overhead (percentage van de totale lasten) 10,61 11,2 11,1 

Bron: eigen informatie 
 
Uit deze tabel blijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden / aan het plaatsvinden is van 
tijdelijk personeel naar vast personeel. Dit heeft te maken met het onderzoek naar de mogelijke 
uitbesteding van het team belastingen en het feit dat we een steeds beter beeld krijgen van de 
benodigde inzet voor de (nieuwe) taken binnen het sociaal domein. Daar waar we in (de begroting) 
2019 nog veel hebben gewerkt met tijdelijk personeel zijn we nu op een punt aangekomen dat het 
beter en verantwoord is dit om te zetten naar vast personeel. 
 

Begroting 2020: overzicht baten en lasten 

Programma Bestuur en middelen (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Bestuur  
O.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, 
griffie, kernraden, internationale contacten. 

1.486 0 -1.486 

Beheer overige gebouwen en gronden  
O.a. gemeentehuis Tubbergen. 

334 101 -234 

Overhead  
Organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en 
Noaberkracht. 

4.777 0 -4.777 

Treasury 
Financiering en dividend. 

-405 908 1.313 



 
 

 
 Pagina 147 van 235 

 

Ozb woningen  
Ozb woningen eigenaren. 

175 2.396 2.221 

Ozb niet-woningen  
Ozb niet-woningen eigenaren en ozb niet-woningen 
gebruikers. 

74 1.771 1.696 

Belastingen overig  
Reclamebelasting en baatbelasting. 

22 51 29 

Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

7 27.671 27.663 

Overige baten en lasten  
Algemene lasten en baten, onvoorziene uitgaven. 

662 0 -662 

Vennootschapsbelasting (VpB)  0 0 0 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve 
mutaties) 

7.134 32.897 25.763 

Mutaties in de reserves  125 309 184 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 7.259 33.206 25.947 

  
 

Denkrichtingen 

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. Uiteraard houden we hier bij de nadere uitwerking van deze 
denkrichting zoveel mogelijk rekening mee. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste 
instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten 
hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug. 
 
Om te komen tot invulling van de taakstelling langs de lijn zoals die door de gemeenteraad is 
vastgesteld wordt er kritisch gekeken of er anders omgegaan kan worden met werkzaamheden en 
het inzetten van uren zodat de taakstelling stukje bij beetje ingevuld kan worden. Vooral op het 
gebied van bedrijfsvoering wordt wanneer er vacatureruimte ontstaat gekeken of er keuzes gemaakt 
kunnen worden in de te verrichten werkzaamheden zodat er ruimte ontstaat. Daarna wordt gekeken 
of taken herverdeeld kunnen worden zodat er een besparing op fte's plaats kan vinden die ten goede 
komt aan de taakstelling. Vanaf het vaststellen van het de perspectiefnota 2020 zijn we begonnen 
met het concretiseren van deze geschetste lijn. De eerste ervaringen zijn dermate positief dat ons 
dat voldoende vertrouwen geeft dat we komen tot volledige invulling van de taakstelling.  
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Naast het maken van keuzes in werkzaamheden, herverdelen van taken en verminderen van fte's in 
de bedrijfsvoering, wordt er ook gekeken naar andere grote kostenposten binnen Noaberkracht. Zo 
worden de afschrijvingstermijnen binnen ICT en tractie onder de loep genomen. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat investeringen vaak langer meegaan dan het aantal jaren waar Noaberkracht op 
dit moment mee rekent. Dit is nog niet vertaald in het afschrijvingsbeleid van Noaberkracht. Dit gaan 
we nog in 2019 formeel regelen zodat er met ingang van het jaar 2020 voor een substantieel deel 
invulling kan worden gegeven aan de invulling van de taakstelling.  
  
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. 
  
Afstoten maatschappelijk vastgoed  
Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. 
Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk 
vastgoed die één op één verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij 
aanhouden. Het afstoten van bijvoorbeeld de gemeentewerf is hier een voorbeeld van. Dit levert niet 
alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht 
(gebouwenbeheer) kan worden beperkt. 
  
Extensiveren 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 is direct 
te verzilveren, want we hebben geen meerjarig contract. 
  
Regio Twente - zienswijze 
De (hogere) bijdrage van de gemeente Dinkelland aan de Regio Twente is gebaseerd op de 
begroting 2020 van de Regio Twente. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende 
 zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente, 
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””. Deze inhoud van deze zienswijze brengen wij in tijdens het 
eerstvolgende bestuurlijke moment bij de Regio Twente.  De begroting van de Regio Twente is 
inmiddels ongewijzigd vastgesteld; onze zienswijze is niet overgenomen. 
 
Inmiddels hebben wij een brief ontvangen dat de gemeentelijke bijdrage incidenteel voor 2020 met 
€0,10 per inwoner wordt verhoogd i.v.m. de uitbreiding van de formatie bij de bedrijfsvoering en 
structureel met €0,03 per inwoner m.i.v. 2020, voor de kosten van de bijeenkomsten van de 
Twenteraad. 
 
In een extra vergadering van het AB op 11 december 2019 vindt hierover besluitvorming plaats. De 
raden worden wel weer in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen maar verwacht 
mag worden dat dit geen invloed kan hebben op de bijdrage, aangezien de begroting in het AB is 
vastgesteld en deze verhogingen hieruit voortvloeien. 
  
Lokale lastendruk - ozb (1% = € 40.000) 
Zoals we in de begroting 2019 hebben aangegeven en in deze perspectiefnota hebben herhaald 
kijken we naast de beïnvloedbare uitgaven ook naar de inkomsten. Hoewel we als uitgangspunt 
hebben de stijging van de lokale lastendruk zoveel mogelijk te beperken  overwegen we toch een 
extra verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb). Dit is vooral ingegeven door onze 
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meerjarenbegroting die behoorlijk onder druk staat en door het feit dat de lokale lastendruk in de 
gemeente Tubbergen tot de laagste in Twente behoort. In eerste instantie gaan we uit van een extra 
stijging van de ozb-tarieven met 2% in 2020 en met jaarlijks 1% in de jaren daarna. De 
daadwerkelijke vaststelling van deze tarieven nemen we mee bij de desbetreffende jaarbegroting. In 
deze begroting ligt dus de extra verhoging van 2% ter besluitvorming voor. 
 
 

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 één 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 (kernoverstijgende) 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.  
 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Bestuur en middelen 23.649 25.985 25.947  

Toelichting  
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Programma Bestuur en 
middelen 

25.947  26.222 26.276 26.562 

 

Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Portefeuillehouder 

Burgemeester Haverkamp-Wenker 
 

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. 
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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. 
 
 

Vastgestelde beleidsnota's 

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2017 
Reglement basisregistratie personen 2017 
 

Kengetallen 

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van het volgende kengetal: 
Opkomst verkiezingen (%) - Kiesraad (2019) 

 
 

Verbonden partijen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Dienstverlening & 
burgerzaken.  
 

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken 

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren. 
 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Dienstverlening en burgerzaken (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Burgerzaken  
O.a. (digitale)communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke 
stand, basisregistratie personen, reisdocumenten, straatnaamgeving, 
huisnummering en kadastrale informatie. 

606 259 -346 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 606 259 -346 

 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Tubbergen/610706/CVDR610706_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR468437/CVDR468437_1.html
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Denkrichtingen 

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. De denkrichting is om 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 gaan. 
 

Nieuw beleid 

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

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x € 1.000) 
Jaarcijfers 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Programma Dienstverlening en 
burgerzaken 

-242 -320 -346 

Toelichting 
 Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma Dienstverlening 
en burgerzaken 

-346  -398 -406 -440 

 

Programma Veiligheid 

Portefeuillehouder 

Burgemeester Haverkamp-Wenker 
 

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 
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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. 

Vastgestelde beleidsnota's 

Beleidsregels evenementen 2016 
 

Kengetallen 

Binnen het programma Veiligheid maken we  gebruik van de volgende kengetallen: 
Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2012-2018): 

 
Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2011-2018): 

 
 

Verbonden partijen 

We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de 
veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig 
Twente’. Meer informatie over de Veiligheidsregio Twente is te  vinden via de volgende link:  
Veiligheidsregio Twente. Daarnaast werken we samen met politie, brandweer en de 
Omgevingsdienst Twente. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Veiligheid 
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 zal in 2020 
onder andere op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale 
aanpak ondermijning wordt in 2020 zowel het Damoclesbeleid als het BIBOB beleid geëvalueerd, 
aangepast en vastgesteld. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR375283/CVDR375283_2.html
https://www.vrtwente.nl/
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opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van 
zorg en veiligheid. De rol van de burgemeester is hierbij onder andere een aspect dat gaat 
veranderen. De implementatie van deze wet vindt plaats in 2020. 
  
 
Evenementenveiligheid 
Het is belangrijk dat evenementen die georganiseerd worden voldoen aan de veiligheidseisen. De 
gemeente Tubbergen is in gesprek gegaan met organisatoren om tot een duidelijke opzet rond 
‘evenementenveiligheid’ te komen. Voorbeelden van resultaten van deze gesprekken zijn de inzet 
van een evenementenconsulent en het houden van informatieavonden. 
 
Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in 
onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen samen met jongeren, ouders en grondeigenaren 
‘spelregels’ opgesteld voor het houden van  een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels 
worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
 

Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Veiligheid (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Crisisbeheersing en brandweer 1.636 0 -1.636 

Openbare orde en veiligheid  
Toezicht openbare orde, integrale veiligheid en 
dierenbescherming. 

1.219 26 -1.193 

Begroot totaal Programma Veiligheid  2.855 26 -2.829 

 

Denkrichtingen 

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 
zullen zijn. Daarnaast zal er onder andere minder tot niet gehandhaafd worden op het gebied van 
parkeren en reclame. De beschikbare uren die overblijven zullen volledig ingezet worden 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.  
 

Nieuw beleid 

Er is geen sprake van nieuw beleid binnen het programma Veiligheid. 
 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x € 1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 



 
 

 
 Pagina 155 van 235 

 

Programma Veiligheid -1.811 -2.784 -2.829 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma 
Veiligheid 

-2.829  -2.889 -2.953 -2.995 

 
 

Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

Portefeuillehouder 

Wethouder Volmerink 
 

Algemeen 

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen 
zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en 
morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen 
zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. 
 
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).    
 

Vastgestelde beleidsnota's 

Beleidsnotitie "bouwen en parkeren 2018" 
Kapverordening 2015 
Gemeentelijk RioleringsPlan 2019-2024 
Verordening rioolheffing 2019 
 

Kengetallen 

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende 
kengetallen: 

 Aantal kilometer wegen binnen de kom                      90 

 Aantal kilometer wegen buiten de kom                     385                                         

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
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR615937/CVDR615937_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR617513/CVDR617513_1.html
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 Aantal kilometer riolering                                          270 km 
 
 

Verbonden partijen 

De Provincie Overijssel en de Regio Twente dragen binnen het programma Openbare ruimte en 
mobiliteit bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Leefbaarheid in de kernen 
Binnen het proces Mijn Dorp2030! 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 de gemeente die bepaalt waar welke soort 
bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar 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. 
 
De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse 
pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het 
Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan 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. 
  
Van ambitie naar basis 
De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Bereikbaar & aantrekkelijk - thema 
Mobiliteit zijn opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en worden 
hierbinnen uitgevoerd. Daarom worden deze inspanningen overgedragen naar het programma 
Openbare ruimte & mobiliteit. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel 
inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma worden 
verantwoord.  

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

Status 

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

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

Deze is opgenomen in 
het Gemeentelijk 
Verkeer- en 
vervoerplan. De 
inspanning moet nog 
worden uitgevoerd. 

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

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

Deze is opgenomen in 
het Gemeentelijk 
Verkeer- en 
vervoerplan. De 
inspanning moet nog 
worden uitgevoerd. 
 
 
 
 

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

Meer gebruik maken van HAH-
blad en andere media. 

Deze is opgenomen in 
het Gemeentelijk 
Verkeer- en 
vervoerplan. De 
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inspanning moet nog 
worden uitgevoerd. 

 

Beleidsindicatoren 

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren. 
 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

 Programma Openbare ruimte en mobiliteit (bedragen x 
€1.000) 

Lasten Baten Saldo 

Verkeer en vervoer | O.a. wegen, openbare verlichting, 
gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer. 

3.008 262 -2.747 

Parkeren | Parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en –
ontheffingen. 

20 2 -18 

Openbaar vervoer | Openbaar vervoer en abri’s. 3 21 19 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Natuurbeheer en 
landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en 
coördinatie participatie openbare ruimte. 

1.019 6 -1.013 

Riolering | Aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op 
individueel verzoek, rioolheffing. 

1.530 2.004 474 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve 
mutaties) 

5.580 2.295 -3.285 

Mutaties reserves 0 100 100 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 5.580 2.395 -3.185 

 
 

Denkrichtingen 

Verlagen kwaliteitsniveau grijs en groen 
In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. 
Door het niveau naar C te brengen kan structureel € 15.000 worden omgebogen. 
  
Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs 
Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele 
lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande 
onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. 
Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog 
kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met € 100.000 structureel te 
verlagen. Dit betekent een verdere fasering/spreiding van het planmatige onderhoud.  
 
Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we 
de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt 
gekeken worden naar de nieuwe behoefte. 
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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 kunnen door vrijwilligers en stichting VluchtelingenWerk worden uitgevoerd. 
De formatie zal via natuurlijk verloop vrijvallen (Noaberkracht).  
  
Onderhoud zandwegen uitbesteden 
Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. 
De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 
2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor € 
50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van € 20.000. 
  
Herijken bermmaaisel afvoeren 
Er zijn zeker mogelijkheden om de beoogde ombuiging te behalen. Daarbij kan zelfs een plus op de 
biodiversiteit worden behaald. Ons areaal en de onderhoudsmethoden bieden daar kansen voor. 
Momenteel worden oplossingen met betrekking tot het bevorderen van de biodiversiteit onderzocht. 
In een nadere rapportage zullen we hier op terug komen. 
 

Nieuw beleid 

De beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) zijn in het najaar van 2019 
vastgesteld. Daadwerkelijke (volledige) uitvoering is afhankelijk  van de financiële ruimte die al dan 
niet beschikbaar komt. 
 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) 
Jaarcijfers 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Programma Openbare ruimte en 
mobiliteit 

-3.277 -3.062 -3.185  

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma Openbare 
ruimte en mobiliteit 

-3.185  -3.186 -3.223 -3.345 
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Programma Economie 

Portefeuillehouder 

Wethouder Bekhuis-Groothuis 
 

Algemeen 

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

Vastgestelde beleidsnota's 

Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen 2014 
Detailhandelsstructuurvisie 2015 
 

Kengetallen 

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

 Aantal verkooppunten (Locatus: 2019):                           304 
  
Leegstand winkelvloeroppervlak (Locatus: 2012-2019): 

 
 

Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Economie.  

Actuele ontwikkelingen 

In onze gemeente hebben zich vier ondernemers verenigd door samen een Innovatiehub te starten. 
Met de hub bieden de bedrijven uitdagende innovatievraagstukken aan en zorgen zij, middels een 
verbinding met het onderwijs, voor een structurele frisse wind in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn de 
allereerste studenten binnen Innovatiehub Tubbergen begonnen aan hun stage- of 
afstudeeropdracht. Het eindresultaat is prachtig, namelijk drie stagiaires die hun stageperiode 
succesvol hebben afgerond en vijf afstudeerders die zijn geslaagd voor hun opleiding. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR339031/CVDR339031_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR400783/CVDR400783_1.html
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Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website.  
 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Economie (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Economische ontwikkeling | Versterking economische structuur. 66 0 -66 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Grondexploitatie bedrijven 
terreinen. 

202 210 9 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Weekmarkten en 
standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering 
lokale winkelstructuur kern Tubbergen. 

139 1 -137 

Economische promotie | O.a. volksfeesten en –evenementen, 
promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting. 

111 248 137 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve 
mutaties) 

517 460 -58 

Mutaties reserves 9 0 -9 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 526 460 -66 

 
 

Denkrichtingen 

Bijdrage Regio Twente 
Zie toelichting onder het programma Bestuur & middelen. 
  
Evenementen 
Wij gaan met de organisatoren van de verschillende evenementen in gesprek over de gemeentelijke 
bijdrage. Het budget van € 46.000 wordt met € 5.000  verlaagd. 
 

Nieuw beleid 

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

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) 
Jaarcijfers 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Programma 
Economie 

-101 -92 -66 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x 
€1.000) 

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Programma 
Economie 

-66 -68 -70 -72 

 
 

Programma Onderwijs 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning-Everlo 
 

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 kinderopvangcentra. 
 
Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht 
spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder 
het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. 
 

Vastgestelde beleidsnota's 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 
Verordening leerlingenvervoer 2018 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018  
 

Kengetallen 

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

 Oppervlakte schoolgebouwen                                                   12.800 m² 

 Gemiddelde score Centrale eindtoets (CET) (DUO - '18-'19):   536,2 (t.o.v. 532,4 Nederland) 

 Kinderdagverblijven, aantal locaties (LRKP, 2019):                     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
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR610742/CVDR610742_1.html
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Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018 (DUO - Onderwijsdata):  

 
  
 

Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Onderwijs. 
 

Actuele ontwikkelingen 

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te 
verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het 
dorp te behouden. 
 

Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Onderwijs (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Openbaar basisonderwijs 11 0 -11 

Onderwijshuisvesting | O.a. onderwijsgebruik 
sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en 
huisvesting voortgezet onderwijs. 

740 0 -740 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Lokaal onderwijsbeleid, 
leerlingenvervoer, leerplichtwerkzaamheden en 
onderwijsachterstandenbeleid.  

1.119 69 -1.050 

Begroot totaal Programma Onderwijs  1.869 69 -1.800 

 
 

Denkrichtingen 

Onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer 
In totaliteit geven wij ongeveer € 800.000 uit aan onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer. 
Gezien de omvang van dit budget en de noodzaak om structurele begrotingsruimte te vinden, 
hebben we in de perspectiefnota aangegeven ook hier te onderzoeken of er mogelijkheden voor 
besparingen zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de relatie die er ligt met het 
interventieplan. Zonder beleidsinhoudelijk aanpassingen te hoeven doen zien we de mogelijkheid om 
het uitgaafbudget voor onderwijsachterstandenbeleid met € 15.000 terug te brengen, met name 
omdat dit ruimte betreft voor incidentele uitgaven. Daarnaast is in het uitvoeringsplan sociaal domein 
de interventie toegevoegd om het leerlingenvervoer te onderzoeken gezien de ontwikkeling van deze 
kosten. We verwachten hiermee een besparing van € 15.000 structureel te behalen, echter is dit wel 
onder voorbehoud van het onderzoek dat nog uitgevoerd gaat worden. 
 

Nieuw beleid 

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

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Onderwijs -1.622 -1.742 -1.800 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma 
Onderwijs 

-1.800 -1.818 -1.874 -1.866 
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Programma Sport & accommodaties 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning-Everlo 
 

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. 
 

Vastgestelde beleidsnota's 

Subsidieverordening  en nadere subsidieregeling Tubbergen  
 

Kengetallen 

Binnen het programma Sport & accommodaties maken we geen gebruik van kengetallen. 
 

Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport & 
accommodaties. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Vaststelling en uitvoering Lokaal Sportakkoord Tubbergen met als onderdeel onderzoek naar 
robuuste sportstructuur. 
 

Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR394720/CVDR394720_1.html
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Sport en accommodaties (bedragen x 
€1.000) 

Lasten Baten Saldo 

Sportbeleid en activering | Sportgala en 
sportondersteuning. 

598 55 -543 

Sportaccommodaties | Sporthallen Tubbergen en 
zwembad. 

752 60 -693 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor 
reserve mutaties) 

1.350 114 -1.236 

Mutaties reserves 0 29 29 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.350 144 -1.207 

  
Gemeentelijke bijdrage 2020  
De gemeentelijke bijdrage aan sport voor 2020  begroot € 1.207.000. Dit bedrag is als volgt 
opgebouwd: 

Samenvatting sport (bedragen in €) Begroting 2020, jaarschijf 2020 toelichting 

Uitgaven   
% van de totale 

uitgaven 

Personeel  64.000 5% 

Belastingen en verzekeringen 23.000 2% 

Onderhoud   34.000 3% 

Subsidies aan derden    877.000 65% 

Kapitaallasten        350.000 26% 

Overige uitgaven         2.000 0% 

totaal uitgaven  1.350.000 100% 

Inkomsten     

verhuur van sportaccommodaties  -114.000   

onttrekking reserve MJOP -29.000   

totaal inkomsten    -143.000   

saldo      1.207.000   
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Verschil begroting 2020, jaarschijf 2020 en begroting 2019 , jaarschijf 2020 
In de begroting 2019, jaarschijf 2020 waren de uitgaven voor sport geraamd op € 1.197.000. Per 
saldo is dus de begroting 2020, jaarschijf 2020 gestegen met een extra bedrag van € 10.000 als 
gevolg van een aantal kleinere prijsstijgingen 
 

Denkrichtingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma. 
 

Nieuw beleid 

Er is geen sprake van nieuw beleid binnen het programma sport en accommodaties. 
 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x € 1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Sport en 
accommodaties 

-1.345 -1.218 -1.207 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma Sport en 
accommodaties 

-1.207 -1.208 -1.209 -1.211 

 
 

Programma Cultuur & recreatie 

Portefeuillehouder 

Wethouder Bekhuis-Groothuis 
 

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 TwenteMarketing.   
 
Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente 
gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen 
naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. 
 
Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze 
gemeente! 
 

http://www.beleeftubbergen.nl/
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Vastgestelde beleidsnota's 

Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2014 
Verordening toeristenbelasting 2019  
 

Kengetallen 

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Aantal historische molens                                7 
 

Verbonden partijen 

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan 
actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het 
Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden). 
 

Actuele ontwikkelingen 

Van ambitie naar basis 
De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Leren & Talent - thema Kunst & 
Cultuur naar het programma Cultuur & recreatie in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder 
genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder 
dit programma worden verantwoord.  

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

Status 

Gemeente Tubbergen ontvangt over de 
periode 2017 t/m 2020 subsidie van 
Provincie Overijssel in het kader van het 
project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle 
basisscholen in Tubbergen. Naast taal en 
rekenen stimuleert de gemeente de 
creativiteit en talentontwikkeling op de 
basisscholen. Aan de subsidie zijn 
voorwaarden verbonden. De 
voorwaarden zijn vastgelegd in het 
‘Cultuurplan TOF uit de kunst’.  

Uitvoering 
geven 
aan de 
gemaakte 
afspraken. 

Overdragen 

De gemeente Tubbergen heeft met de 
Stichting Federatie van 
Muziekgezelschappen Tubbergen en 
Kaliber Kunstenschool Enschede voor de 
periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 
2022 een overeenkomst gesloten tot het 
verzorgen van muziekonderwijs tot de 
leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe 
ambitieuze vorm en organisatie van 
muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende 
deze periode een vaste subsidie in de 
begroting opgenomen. Het is van belang 
dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs 
goed wordt gecommuniceerd en 
bekendgemaakt. 
 
 
 
 

Uitvoering geven aan de gemaakte 
afspraken en deze nieuwe vorm 
van muziekonderwijs goed 
communiceren en bekendmaken. 
 
 
 
 

Overdragen 
 
 
 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR325803/CVDR325803_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR617515/CVDR617515_1.html
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De gemeente Tubbergen heeft met de 
Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de 
jaren 2017-2021, op basis van de visie 
‘De bibliotheek als spil van de 
samenleving’ afspraken gemaakt voor 
het bibliotheekwerk in de gemeente met 
een daaraan gekoppelde vast bedrag in 
de begroting. Dit betreft ook een 
ambitieuze nieuwe vorm van 
bibliotheekwerk met als speerpunten in 
elk dorp het concept ‘bibliotheek op 
school’  en een Taalhuis voor de 
bestrijding  van taal-achterstanden bij 
volwassenen.  

Uitvoering geven aan de gemaakte 
afspraken. 

Overdragen 

 
 

Beleidsindicatoren 

Het programma Cultuur en recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren. 
 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Cultuur en recreatie (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 
Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele 
vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen. 

180 7 -173 

Musea 18 0 -18 

Cultureel erfgoed | O.a. stimulering en behoud van traditionele 
evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument. 

22 0 -22 

Media | Bibliotheekvoorziening en lokale omroep 416 0 -416 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 98 0 -98 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve 
mutaties) 

735 7 -728 

Mutaties reserves 0 5 5 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 735 12 -723 

 
 

Denkrichtingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma Cultuur & recreatie.  
 

Nieuw beleid 

Het programma Cultuur & recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. 
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Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x € 1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Cultuur en recreatie -884 -686 -723 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma Cultuur en 
recreatie 

-723 -731 -738 -745 

 
 

Programma Sociaal domein 

Portefeuillehouder 

Wethouder Berning-Everlo 

Algemeen 

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

Vastgestelde beleidsnota's 

Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale 
domein 2014 
Verordening bevordering participatie minima 2017 
Beleidsregels algemene en bijzondere bijstand 2017 
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 
Nota minimabeleid 2016 
Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023  
Beleidsregels Jeugdhulp 2019  
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019  
Verordening stimuleringsfonds sociaal domein 2018  

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/CVDR457072/CVDR457072_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR454178/CVDR454178_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR442073/CVDR442073_2.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
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR618047/CVDR618047_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR618043/CVDR618043_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR613900/CVDR613900_1.html
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Kengetallen 

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

 Percentage volledig gevaccineerde inwoners       95,5% (RIVM 2018) 

 Huishoudens met bijstandsuitkeringen                   120 (CBS: feb 2019) 

 Werkloosheidspercentage                                      2,7% (CBS: 2018) 
Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. Nederland(CBS: 2012-2018): 

 
  
 

Verbonden partijen 

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal 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: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voert de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Meer informatie over Soweco is te vinden via de 
volgende link:  Soweco. 

 Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse 
gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in 
schulddienstverlening. Meer informatie over de Stadsbank is te vinden via de volgende link:  
Stadsbank Oost Nederland. 

 

Actuele ontwikkelingen 

Hulpmiddelen en 'roerende voorzieningen' Wlz 
Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen 
geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor 
cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde 
regelgeving wordt vereenvoudigd.  
Vanaf 1 januari 2020: 

 worden de mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten 
in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015; 

 worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz 
betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende 
voorzieningen' genoemd. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze hulpmiddelen 
soms nog vanuit de Wmo 2015 en Zvw.  

  
Wet verplichte ggz (Wvggz) 
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te 
maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg 
straks ook buiten een ggz-instelling kan worden verleend.  
  

https://www.samen14.nl/default.aspx
https://www.ggdtwente.nl/
https://www.soweco.nl/
https://stadsbankoostnederland.nl/
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Ambulantisering ggz 
Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 
hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van 
de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. 
  
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten 
aangepast. Dit staat in een algemene maatregel van bestuur die nu voor advies bij de Raad van 
State ligt. Zo wordt onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder 
hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd, afgebouwd. Ook de financieringssystematiek van het Bbz wordt 
gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de 
Bbz-regeling. De wijzigingen zijn in oktober gepubliceerd in het Staatsblad. Het ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Tubbergen.  
 

Beleidsindicatoren 

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) 
beleidsindicatoren. 
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Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 
 

Begroting 2020 -overzicht baten en lasten 

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Samenkracht en burgerparticipatie | O.a. stimuleringsfonds sociaal 
domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke 
voorzieningen. 

914 4 -909 

Inkomensregelingen | Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, 
bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. 

2.929 2.569 -360 

Begeleide participatie | Sociale werkvoorziening. 2.280 0 -2.280 

Arbeidsparticipatie | Participatie en re-integratie. 297 11 -286 

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | Hulpmiddelen en 
gehandicaptenparkeerkaarten. 
 
 

840 
 
 

180 
 
 

-659 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Maatwerkdienstverlening 18+ | Huishoudelijke ondersteuning, 
vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, 
schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo. 

4.752 175 -4.577 

Maatwerkdienstverlening 18- | Ondersteuning vanuit de Jeugdwet, 
inclusief gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. 

4.418 0 -4.418 

Geëscaleerde zorg 18+ | Veilig thuis. 134 0 -134 

Volksgezondheid | GGD Twente en ondersteuning lokale 
gezondheidsorganisaties 

842 0 -842 

Begroot totaal Sociaal domein   17.405 2.940 
-

14.465 

 
 

Denkrichtingen 

Interventieplan 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. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opbrengsten 
een stevige opgave is vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal 
domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten.  
 

Nieuw beleid 

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

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x € 1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Sociaal domein -13.777 -14.764 -14.465 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Programma Sociaal 
domein 

-14.465  -14.277 -14.116 -13.977 
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Programma Milieu 

Portefeuillehouder 

Wethouder Bekhuis-Groothuis 
 

Algemeen 

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

Vastgestelde beleidsnota's 

Afvalbeleidsplan "Van afval naar grondstof, van idee naar aanpak, van  betalen naar belonen" 2015 
Bijdrageregeling medisch afval 2017 
Nota "Afval is grondstof" 
Verordening afvalstoffenheffing 2019  
 

Kengetallen 

Binnen het programma Milieu maken we geen gebruik van kengetallen naast de verplichte 
beleidsindicatoren. 
 

Verbonden partijen 

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen: 

 Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op 
diverse milieuthema’s en duurzaamheid. 

 Twence B.V.: Twence is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijk afval en veel van 
het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. Meer informatie is te vinden via de 
volgende link:  Twence. 

 ROVA: ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de 
gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en -verwerking, beheer 
inzamelmiddelen). Meer informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA. 

 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien 
Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Wet op de lijkbezorging. Meer informatie over het OLCT is te vinden via de volgende link:  
Crematoria Twente. 

 

Actuele ontwikkelingen 

Drugsafval 
Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van 
achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. 
En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten 
drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in 
aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000,-. Het streven is dat de provincie 
Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige 
grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn 
dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve 
regeling moet nog uitgewerkt worden. 
  

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
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR617510/CVDR617510_1.html
https://www.twence.nl/
https://www.rova.nl/
https://www.crematoriatwente.nl/nl/algemeen/over-ons/
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Van ambitie naar basis 
De onderstaande inspanning uit de ambitie Bereikbaar & aantrekkelijk - thema Landelijk gebied is 
gezien de aard van de inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan overgedragen naar 
het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als 
financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma wordt verantwoord.  

Wat gaan we er voor 
doen? 

Wat is de eerste / volgende 
stap zoals aangegeven in de 
begroting 2019? 

Status 

Uitvoering geven aan de 
pilot "Twents bermgras 
verrijkt bodemleven" 
binnen het plan van 
aanpak Circulair 
Terreinbeheer. 

Overleg met LTO/loonwerkers. Overdragen. 

  
De onderstaande inspanningen uit de ambitie Duurzaam leven - thema Duurzaamheid zijn gezien de 
aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan overgedragen naar het 
programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als 
financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma wordt verantwoord.  
 

Wat gaan we er voor 
doen? 

Wat is de eerste / volgende 
stap zoals aangegeven in de 
begroting 2019? 

Status 

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. 

Overdragen. 

We stellen een 
revolverend 
'Duurzaamheidsfonds 
Tubbergen' in met een 
brede scope waaronder 
asbestverwijdering/zonne-
energie. 

Collegebesluit over een 
revolverend 
duurzaamheidsfonds inclusief 
fondsmanager. In dit besluit 
worden kaders en criteria 
opgenomen. 

Overdragen. 

Op basis van monitoring 
en evaluaties gaan we 
indien nodig het 
afvalbeleid (de wijze van 
inzamelen) bijstellen. 

Reguliere 
evaluatierapportages 
opstellen. 

Overdragen. 

Vervolg ketenproject 
(Asbestschakel). 

Evaluatierapport met 
conclusies en aanbevelingen. 

Overdragen. 

Gratis wegbrengen 
asbest particulieren. 

N.v.t. is namelijk operationeel. Overdragen. 
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Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 
 

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Milieu (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo 

Afval | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, 
afvalstoffenheffing. 

1.418 1.654 236 

Milieubeheer | Milieuprogramma en –meldingen, milieuvoorlichting, 
bodembescherming en –sanering, ongediertebestrijding en 
kadaververwijdering. 

78 0 -78 

Begraafplaatsen en crematoria | Openbare begraafplaats, 
lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven. 

28 0 -28 

Begroot totaal Milieu 1.524 1.654 130 

 
 

Denkrichtingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.  
 

Nieuw beleid 

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

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) Jaarcijfers 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Programma Milieu -398 89 130 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x €1.000) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Programma Milieu 130 132 134 134 

 
 

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Portefeuillehouder 

Wethouder Volmerink 

Algemeen 

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een 
goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook 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. 
 

Vastgestelde beleidsnota's 

Er zijn tal van beleidsnota's die betrekking hebben op dit programma. Hieronder is een tweetal van 
deze nota's te raadplegen: 
Integrale ontwikkelvisie bedrijventerreinen 2010 
Beleidsnotitie Rood voor rood 2014 
 

Kengetallen 

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende 
kengetallen: 

 Woningvoorraad                                                   8.525 (BAG: 2019) 

 Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad                 1979 (BAG: 2019) 

 Mediane vraagprijs woningen                              € 316.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019) 

 Gemiddelde vraagprijs woningen                        € 347.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019) 
 
 
 
 
Aantal aangeboden woningen (Huizenzoeker.nl: aug 2019): 

 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR172765/CVDR172765_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR350677/CVDR350677_1.html
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Verbonden partijen 

Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening zijn er geen verbonden partijen die 
bijdrage aan het bereiken van de doelen. 
 

Actuele ontwikkelingen 

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

Beleidsindicatoren 

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

 
Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest 
actuele cijfers raadpleeg de website. 
 
 
 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Begroting 2020 - overzicht baten en lasten 

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
(bedragen x €1.000) 

Lasten Baten Saldo 

Ruimtelijke ordening | O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, 
bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie 
grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030. 

655 56 -599 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Grondexploitatie 
woningbouw. 

630 900 270 

Wonen en bouwen | Basisregistratie adressen en gebouwen, 
startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving 
bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting. 

725 445 -279 

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve 
mutaties) 

2.010 1.402 -608 

Mutaties reserves 270 0 -270 

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 2.280 1.402 -878 

 

Denkrichtingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke 
ordening. 
 

Nieuw beleid 

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke 
ordening. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken 

(bedragen x € 1.000) 
Jaarcijfers 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening 

-191 -760 -878 

Toelichting 
Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de 
doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de 
vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk. 
 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken 

(bedragen x €1.000) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Programma Volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening 

-878 -904 -929 -944 
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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 
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 begroting 2019 

Soort 
heffing/belasting (bedragen x € 
1.000) 

Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

Onroerendezaakbelastingen 3.885 4.001 4.152 

Afvalstoffenheffing 933 941 1.010 

Rioolheffingen 1.904 1.971 1.994 

Toeristenbelasting 190 190 195 

Forensenbelasting 51 52 52 

Reclamebelasting 49 52 51 

Totaal 7.012 7.207 7.454 
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Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 
2020 als volgt berekend: 

1. de ozb-tarieven worden zodanig aangepast dat voor 2020 er een meeropbrengst van 3,6%  
(exclusief areaaluitbreiding) wordt gerealiseerd, voor de daaropvolgende jaren wordt rekening 
gehouden met een meeropbrengst (exclusief areaaluitbreiding) van 0,5%; 

2. de tarieven afvalstoffenheffing zijn kostendekkend en bestaan uit een basistarief vermeerderd 
met een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging van de restafvalcontainer (grijs) 
respectievelijk per aanbieding aan de verzamelcontainer; 

3. de tarieven van de rioolheffingen zijn kostendekkend ten opzichte van het jaar 2019 
niet  verhoogd; 

4. de tarieven voor de reclamebelasting zijn niet gewijzigd; 
5. de tarieven voor de toeristenbelasting zijn niet gewijzigd; 
6. de tarieven voor de forensenbelasting zijn niet gewijzigd en 
7. de legestarieven zijn kostendekkend. 

 

Onroerende-zaakbelasting (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 van 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 met als basis het inflatiecijfer van het CBS. 
  
De WOZ-waarde van woningen wordt nu nog bepaald aan de hand van o.a. de bruto-inhoud in 
m³. Met ingang van het jaar 2022 wordt dit gewijzigd in het aantal m² gebruiksoppervlakte. Dit 
betekent, dat gemeenten het conversieproces van inhoud naar oppervlakte in 2021 moeten afronden. 
Ook Tubbergen  is – in samenspraak met het taxatiebureau – bezig met de voorbereidingen voor dit 
proces. 
  

Opbrengsten onroerende zaakbelastingen (in €) 2019 2020 

Woning eigenaar 2.270.000 2.381.000 

Niet-woning eigenaar 1.119.000 1.119.000 

Niet-woning gebruiker 612.000 652.000 

Totale ozb-opbrengst (afgerond) 4.001.000 4.152.000 

In de ramingen 2020 is rekening gehouden met 1,6% inflatiecorrectie (bron: CBS) en extra verhoging 
van 2%. 
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Afvalstoffenheffing 

Deze belasting 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 
container lediging restafval in de vorm van een tarief bij gebruik van: 
a.  een container met een capaciteit van 240 liter of 
b. een container met een capaciteit van 140 liter of 
c. een chipkaart bij gebruik van een verzamelcontainer voor bewoners van appartementen. 
Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. Met de opbrengst 
worden de kosten gedekt van de afvalinzameling en –verwerking. 
  
Voor de afvaltarieven hanteren we op basis van bestaand beleid 100% kostendekkendheid. Dat wil 
zeggen dat we de kosten die we maken voor de afvalinzameling en afvalverwerking doorberekenen in 
de tarieven. Voor het jaar 2020 betekent dit dat we de tarieven op niveau 2019 kunnen houden. 
  

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (in €) 2020 

Kosten taakveld(en) 1.094.000 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 300.000 

Netto kosten taakveld 794.000 

Toe te rekenen kosten 794.000 

Overhead incl. (omslag)rente 71.000 

Btw 230.000 

Totale kosten 1.095.000 

Opbrengst afvalstoffenheffing 1.010.000 

Dekkingspercentage 92,2% 

  

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 met 
kleine opening 

0,85 0,85 
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1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart met 
grote opening 

1,80 1,80 

Opbrengsten afvalstoffenheffing (basistarief + ledigingen)  2019 2020 

Raming opbrengst basistarief (vast recht): 8.175 x € 80 645.000 654.000 

Raming opbrengst containers + chipkaarten ledigingen 
restafval 

296.000 356.000 

Totaal (afgerond) 941.000 1.010.000 

  
Voorziening afvalstoffenheffing    
Deze voorziening wordt ingezet om een gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te 
waarborgen. De  stand van deze voorziening afval  bedraagt per 1 januari 2020 €739.000. 
 

Rioolheffingen 

De hoogte van het rioolrecht is  gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023. 
Belangrijke input voor dit nieuwe GRP zijn de gevolgen van de zogenaamde klimaatadaptie. Tijdens 
een aantal informele en informatieve bijeenkomsten zijn de leden van de gemeenteraad hierover 
geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat de gevolgen van de 
klimaatadaptie de nodige inspanningen en investeringen gaan vergen die ook geld gaan kosten en 
dus doorwerken in de tarieven. Exacte duidelijkheid over de omvang van deze inspanningen en 
investeringen  moet de zogenaamde “stresstest” geven. Deze stresstest gaat plaatsvinden in het 
najaar van 2019. In het nieuwe GRP 2019-2023 kunnen we dus niets anders dan een goed 
onderbouwde aanname doen van de te verwachten financiële gevolgen. Een eerste inschatting gaat 
uit van een extra kostenpost vanaf 2019 van € 500.000.  We kiezen er voor deze kosten in afwachting 
van meer duidelijkheid op grond van de zogenaamde stresstest nog niet door te berekenen in het 
tarief aan de burger. Ook de inflatiecorrectie van 1,6% laten we in afwachting van meer duidelijkheid 
achterwege. 
  

Berekening kostendekkende rioolheffing (in €)      2020 

Kosten taakveld(en) 1.525.000 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 0 

Netto kosten taakveld 1.525.000 

Toe te rekenen kosten 1.525.000 

Overhead incl. (omslag)rente 215.000 

Btw 254.000 

Totale kosten 1.993.000 
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Opbrengst rioolheffing 1.994.000 

Dekkingspercentage 100,0% 

  

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 2019 2020 

Raming rioolheffing eigenaren 1.340.000 1.354.000 

Raming rioolheffing gebruikers 631.000 640.000 

Totale raming rioolheffing  (afgerond) 1.971.000 1.994.000 

De reserve GRP bedraagt € 3.000.000. De bestaande voorziening gekoppeld aan het huidige GRP 
bedraagt per 1 januari 2020 € 1.154.000. 
 

Reclamebelasting 

De belasting wordt geheven ter zake van vanaf de openbare weg zichtbare aankondigingen. 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 1
e
 vestiging 600 600 

Vast bedrag 2
e
 vestiging en per volgende vestiging elk 500 500 

Opbrengst reclamebelasting 2019 2020 
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85 aanslagen x € 600 52.200 51.000 

  0 aanslagen x € 500 0 0 

Raming (afgerond) 52.000 51.000 
 

Toeristenbelasting 

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de 
gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke 
‘Basisregistratie personen’ (BRP) zijn opgenomen. De toeristenbelasting is een algemeen 
dekkingsmiddel; de heffing wordt gebaseerd op basis van aangifte. Deze aangiftes worden jaarlijks 
steekproefsgewijs gecontroleerd. 
 
De bedoeling hiervan is 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 correct, eenvoudig en snel kan geschieden. 
  

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 (in €) 2019 2020 

Raming toeristenbelasting (afgerond) 190.000 195.000 
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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  2019  2020 

340 aanslagen x €105 36.000 36.000 

  55 aanslagen x €286 16.000 16.000 

Raming (afgerond) 52.000 52.000 
 

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 eigen woning  weergegeven. Deze 
vergelijking  is gebaseerd op de onroerendezaakbelastingen (alleen voor bezitters van een eigen 
woning), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
  
Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
a. afvalstoffenheffing: vast tarief + gemiddeld 4 ledigingen restafvalcontainer 240 liter en 
b. rioolheffing: basistarief tot 301 m³ waterverbruik voor de gebruiker en – voor zover van toepassing 
– de eigenarenbelasting . 
  
De ontwikkeling van de lokale lastendruk in de gemeente Tubbergen is als volgt: 

Geen eigen woning* (in €) 2019 2020 verschil Verschil in % 

Rioolheffing (tot 300 m³ waterverbruik) 74,50 74,50 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 % 

Totaal 196,86 196,86 0 0,0 % 

  
Bij de berekening van de lokale woonlasten voor bezitters van een eigen woning een gemiddelde 
woningwaarde van € 257.000,- in 2019  en € 274.000,-- in 2020, conform de uitgangspunten van de 
Waarderingskamer. 
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Eigen woning (Gemiddelde woningwaarde: € 
250.000*) (bedragen in €) 

2019 2020 Verschil In % 

Ozb* 315,00 326,34 11,34 3,6  * 

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% 

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% 

Totaal 701,20 717,54 11,34  1,6 % 

* Rekening houdend met 1,6% inflatiecorrectie 
 

Kwijtscheldingsbeleid 

Wanneer een belastingplichtige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, de 
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen te betalen  kan de invorderingsambtenaar 
kwijtschelding verlenen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake wanneer de middelen 
om een belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden 
verwacht. Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten 
mogen ook zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. 
  
Tubbergen  past kwijtschelding toe voor alleen de volgende heffingen: 

 afvalstoffenheffing 

 rioolheffing 

 onroerendezaakbelastingen 
 
Een aanvraag wordt getoetst op basis van  inkomen en vermogen. 
  
Belastingplichtigen, die denken voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te 
komen, kunnen desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid om door het ‘Inlichtingenbureau’ een 
geautomatiseerde toets te laten uitvoeren. Dat betekent, dat de belastingplichtige zelf niet meer de 
nodige  gegevens hoeft aan te leveren, maar dat het ‘Inlichtingenbureau’ aan de hand van de 
benodigde gegevens de inkomens- en vermogenstoets uitvoert. 
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Aantal kwijtscheldingsverzoeken  Rekening  2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Aanvragen: volledige afwijzing 32 20 30 

Aanvragen: gedeeltelijke toewijzing   3    0 0 

Aanvragen:  volledige toewijzing 122 135 130 

Totaal 157 155 160 

        

Kwijtscheldingsbedragen 2018 2019 2020 

Raming kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en heffingen (in €) 

21.000 15.000 20.000 

 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Inleiding 

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

Risicobeheersing en weerstandsvermogen 

Op 1 juli 2014 is door de raad het Beleidskader risicomanagement vastgesteld en is op 9 juni 2015 
het Stappenplan risicomanagement vastgesteld. In dit stappenplan staan vijf stappen beschreven: 

1. Bewust worden 
2.  Identificeren 
3.  Analyseren en beoordelen 
4.  Beheersen 
5.  Vooruitdenken 

  
Vervolgens zijn in de presentatie die onze concerncontroller op 16 mei 2017 voor uw raadscommissie 
heeft verzorgd, de volgende lopende ontwikkelingen geschetst, die ook onverkort gelden voor 2018: 

 Verder uitwerken stappenplan 2015 en aanbevelingen rekenkamer rapport Tubbergen 

 Grotere betrokkenheid concerncontroller 

 Update risicoparagraaf in programmajournaals 

 Borging binnen projectmatig creëren 

 In beeld brengen risico’s verbonden partijen 

 Koppeling risico’s met beheersmaatregelen en interne audits 
  
Risicobeheersing 2020 
In 2018 is voor de eerste keer de fraude-risicoanalyse uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de 
top vijf risico’s met hoge prioriteit. In 2019 is hier een vervolg aangegeven door de risico’s met een 
‘gemiddelde’ prioriteit (top zes) inzichtelijk te maken. Deze risico’s zijn opgenomen in ons 
risicosysteem Naris waarbij een koppeling is gemaakt naar bestaande beheersmaatregelen. Voor 
deze top elf risico’s heeft verscherping van de bestaande beheersmaatregelen plaatsgevonden en 
lopen er diverse procesmatige implementaties om verbeteringen te realiseren. De werking van deze 
procesmatige verbeteringen moet nog blijken, een stap welke momenteel onderhanden is. Het 
herijken van de fraude-risicoanalyse behoort overigens tot een jaarlijkse exercitie, voor 2020 zal 
opnieuw een fraude-risicoanalyse opgemaakt worden en kunnen we daadwerkelijk oordelen of de 
beheersing voldoende is ingezet. 
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Het integraal risicomanagement wordt steeds meer binnen de organisatie gepositioneerd, dit komt tot 
uitdrukking in de verschillende programma’s/projecten en processen waarbij nu daadwerkelijk oog is 
voor risicomanagement en met name voor de beheersing van de risico’s. We zijn hierin duidelijk aan 
het groeien, maar het blijft voor ons als gemeentelijke organisatie een uitdaging om het 
risicomanagement niet alleen onbewust onderdeel van ons werkproces te laten zijn maar risico’s en 
kansen en de wijze waarop we daarmee om willen gaan juist ook expliciet en transparant te betrekken 
bij bestuurlijke besluitvorming. Daarbij is het noodzakelijk om risico’s niet te eenzijdig te benaderen 
vanuit het financieel perspectief, maar ook risico’s met impact op imago en doelstellingen inzichtelijk 
te maken. Ook is risico-informatie vaak een status quo en ontbreekt het inzicht in de wijzigingen in 
risico’s en de voortgang van beheersmaatregelen. Als laatste zien we ook mogelijkheden voor een 
extra impuls voor het voeren van het goede gesprek over risico’s. 
  
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen: 

1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel) 
2. Benodigde weerstandscapaciteit 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit 
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

 

Risicoprofiel en weerstandscapaciteit 

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

Risico Kans Financieel gevolg Invloed 

Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijke 
eigendommen tegen taxatiewaarde 

40% max.€ 1.500.000 12.09% 

Decentralisatie uitkering sociaal domein 50% max.€ 1.000.000 10.06% 

Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 70% max.€ 500.000 7.07% 

Voorlopige risico inschatting drie decentralisaties 50% max.€ 500.000 5.06% 

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

30% max.€ 810.000 4.85% 

Onvolledige en niet-actueel registratie van 
bezittingen/kunstobjecten 

50% max.€ 500.000 3.34% 

Autorisaties in Systemen: onvoldoende inzicht in 
autorisaties (bedragen) 

30% max.€ 500.000 3.04% 

Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50% max.€ 250.000 3.03% 

Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90% max.€ 150.000 2.71% 

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

50% max.€ 250.000 2.53% 

  
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 (€16,7 miljoen) kunnen worden afgedekt met een bedrag van €3,3 
miljoen (benodigde weerstandscapaciteit). 
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Beschikbare weerstandscapaciteit  

Beschikbare  weerstandscapaciteit (in €) 

Weerstand Capaciteit 

  2020 

Algemene reserve 4.818.000 

Totale weerstandscapaciteit 4.818.000 

  
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 

  
= 

€ 4.818.000 

  
= 

  
1,5 

benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 3.300.000 

  
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 

 
Het ratio valt dan in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende weerstandsvermogen.  
  
Ratio weerstandsvermogen 
Op de basis van de stand van de algemene reserve  ontwikkelt bedraagt de ratio van de gemeente 
Tubbergen:  

  2020 

Ratio 1,5 
 

Kengetallen 

Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Tubbergen jaarlijks 
een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Maar voor een goed oordeel 
over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden 
ondersteuning bij de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan met 
deze kengetallen de gemeente Tubbergen goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén 
afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen. 
  
We onderscheiden 5 kengetallen: 
1a. netto schuldquote 
1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
2. solvabiliteitsratio 
3. grondexploitatie 
4. structurele exploitatieruimte 
5. belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
  
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 2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

A Vaste schulden 7.507 5.967 4.608 

B Netto vlottende schuld 4.306 4.306 4.306 

C Overlopende passiva 1.299 1.299 1.299 

D Financiële activa 2.212 1.771 1.679 

E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 12.387 12.387 

F Liquide middelen 235 235 235 

G Overlopende activa 359 359 359 

H Totale baten 43.445 40.631 42.123 

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

-4,8 -7,8 -10,6 

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

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

A Vaste schulden 7.507 5.967 4.608 

B Netto vlottende schuld 4.306 4.306 4.306 

C Overlopende passiva 1.299 1.299 1.299 
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D Financiële activa 1.017 850 758 

E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 12.387 12.387 

F Liquide middelen 235 235 235 

G Overlopende activa 359 359 359 

H Totale baten 43.445 40.631 42.123 

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

-2,0 -5,6 -8,4 

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

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 

A Eigen vermogen 25.809 17.548 16.844 

B Balanstotaal 43.370 50.190 50.063 

  
Solvabiliteit (A/B) x 
100% 

59,5 35,0 33,6 

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

  (bedragen x 1.000) 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

A 
Niet in exploitatie genomen 
bouwgronden 

0 0 0 

B Bouwgronden in exploitatie -569 -769 -659 

C Totale baten 43.445 40.631 42.123 

  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -1,3 -1,9 -1,6 
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4. Structurele exploitatieruimte 
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte 
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of de gemeente in staat is om 
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. 

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

A Totale structurele lasten 40.390 39.248 41.688 

B Totale structurele baten 41.166 38.122 41.140 

C 
Totale structurele toevoegingen aan de 
reserves 

327 0 0 

D 
Totale structurele onttrekkingen aan de 
reserves 

327 0 93 

E Totale baten 43.445 40.631 42.123 

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

1,8 -2,8 -1,1 

  
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 belasting inkomst. Een hoog tarief ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruikt heeft moeten maken van 
deze optie. 

  (bedragen in €) 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

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) 

288 315 326 

B 
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde 
WOZ-waarde 

256 264 264 

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 117 122 122 

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

E Totale woonlasten (A+B+C+D) 661 701 712 

F Woonlasten landelijk gemiddelde 721 721 n.n.b. 

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

91,7 97,3 n.n.b. 
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Totaal tabel kengetal en uitkomst 

Kengetal Uitkomst (%) 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 

Netto schuldquote -4,8 -7,8 -10,6 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
verstrekte geldleningen 

-2,0 -5,6 -8,4 

Solvabiliteit 59,5 35,0 33,6 

Grondexploitatie -1,3 -1,9 -1,6 

Structurele exploitatieruimte 1,8 -2,8 -1,1 

Belastingcapaciteit 91,7 97,3 n.n.b. 

 
 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Inleiding 

De paragraaf kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden 
van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke infrastructuur) is geborgd. Onder kapitaalgoederen 
verstaan we wegen (inclusief kunstwerken), riolering, water, groen en gebouwen. 
 
Voor het geformuleerd doel zijn en worden onderhoudsplannen opgesteld waarin we aangeven op 
welk kwaliteitsniveau kapitaalgoederen worden onderhouden. Als introductie op deze paragraaf staat 
hieronder het overzicht van de beheerplannen voor 2020 voor de kapitaalgoederen: 
  

Beheerplannen 
Vaststelling door 
raad in jaar 

Looptijd 
Financiële vertaling 
in begroting 

Uitgesteld 
onderhoud 

Wegen* 2016 n.v.t. ja nee 

Riolering 2018 2024 ja nee 

Groen 2014 n.v.t. ja nee 

Gebouwen 
MOP 

2016 n.v.t. ja nee 

*kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect ‘wegen’ 
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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 
Rioleringsplan 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 2018-2024) 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: 

  Aspect 
Binnen de 
kom 

Buiten de 
kom 

Wegen Weglengte totaal 90 km 385 km 

  Oppervlakte elementenverharding 48 km 13 km 

  Oppervlakte asfaltverharding 39 km 157 km 

  Oppervlakte betonverharding 2 km 99 km 

  Oppervlakte overige 1 km 116 km 
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  Aantal bruggen 3 st 38 st 

  Aantal duikers 12 st 1090 st 

Riolering Gemengde hoofdriolering 66 km 

  (verbeterd) Gescheiden stelsel hoofdriolering 40 km 

  Kolken 6650 

  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 

Groen Beplantingsoppervlakte (natuurlijk) 7 ha - 

  Beplantingsoppervlakte (in cultuur) 8 ha  ha 

  Oppervlakte gazon 30ha 1,5 ha 

  Aantal bomen 5.123 st 9.158 st 

Gebouwen 
Schoolgebouwen (excl. Canisius en De 
Marke) 

13.796 m² 

  Sportaccommodaties 7.198 m² 

  Maatschappelijk/culturele functies 1.078 m² 

  Monumenten 266 m² 

  Eigen bedrijfsvoering 3.935 m² 

  Overige gebouwen 750 m² 

 
 

Beleid en beheer 

Algemeen 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan, dat uitgaat van de systematiek om te werken volgens zogeheten 
beeldkwaliteit, is door de raad vastgesteld in 2010. 
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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 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. 
 
Voor enkele gebouwen is gemeente Tubbergen en 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 
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 is het 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. 
 
Bij de keuze voor deze kwaliteitsniveaus horen de effecten zoals weergegeven in de tabel. 
  

Kwaliteitsniveau 
  

A B C D 

Asfalt/beto
n 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober 
Verloederin
g 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Groot Zeer groot 

Beheerbaarheid 
Voldoend
e 

Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkhei
d 

Veilig 
Grotendeel
s veilig 

Beperkt 
Veilig 

Onveilig 
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Hinder/Overlast 
Nauwelijk
s 

Incidenteel 
Regelmati
g 

Constant 

Elementen 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober 
Verloederin
g 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Matig Groot 

Beheerbaarheid 
Voldoend
e 

Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkhei
d 

Veilig 
Grotendeel
s veilig 

Beperkt 
Veilig 

Heel 
onveilig 

Hinder/Overlast 
Nauwelijk
s 

Incidenteel 
Regelmati
g 

Constant 

  
  

Gewenste 
kwaliteit 

Bedrijvent
errein 

Buiteng
ebied 

Buiteng
ebied 
Extensie
f 

Fietspa
den/ 
recreati
ef 

Cen
tra 

Hots
pot 

Hoofd
weg 

Woong
ebied 

Asfalt 

Rijban
en 

C C C C  C  C C C 

Fietsp
ad 

      C     C C 

Voetpa
den 

                

Overig
e 

            C C 

Beton Alle C C C C     C C 

Eleme
nten 

Rijban
en 

C C C C C C C C 

Fietsp
ad 

            C   

Voetpa
den 

C     C C C C C 

Overig
e 

C C C C C   C C 

  
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.  In de begroting 2020 wordt voorgesteld om hier het 
basisniveau “C” te gaan hanteren. Op basis van inspecties van de kunstwerken zal een onderhouds- 
en vervangingsprogramma worden opgesteld. 
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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. 3.700 lichtpunten onderhouden. Grootschalig 
onderhoud en vervanging pakken we bij voorkeur planmatig aan als onderdeel van een groter 
renovatieproject. 
 
Energiebesparing en duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige 
verlichting door LED verlichting. LED verlichting is binnen het ideaal doel ‘Bestendigen’ binnen het 
thema Mobiliteit & Bestendigheid behandeld. 
  
Riolering 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2018-2024) 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 (onderhoud)inspecties monitort een hoofdpost dagelijks de rioolsysteem. 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 gewenste niveau.  
 
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 
consequente uitvoering ervan zijn noodzakelijk. Door het onderhoud volgens planvorming uit te 
voeren kunnen we, vooral bij wegen, aansprakelijkheidsstellingen tot een minimum beperken. 
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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 
Het meerjaren onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken is in 2016 vastgesteld. De 
ontwikkelingen op deze arealen worden permanent gemonitord en waar mogelijk door vertaald naar 
het geplande onderhoud. 
  
Gebouwen 
De ontwikkelingen op het gebouwenareaal worden permanent gevolgd en waar mogelijk door vertaald 
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 nog niet afgerond. De uitkomsten hiervan zijn ook van belang voor de pilot met het 
assetmanagement op bruggen. 
 

Kwaliteit en financieel 

Kwaliteit 
Wegen 
In 2016 is het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Daarbij hebben is besloten om de 
algehele kwaliteit van het wegenareaal op niveau C te onderhouden. De vastgestelde 
kwaliteitsniveaus zijn geïmplementeerd in ons beheersysteem. Het ingrijpmoment voor onderhoud is 
in overeenstemming met het vastgestelde onderhoudsniveau Veiligheid voor de weggebruiker staat 
voorop. Het budget is toereikend om het vastgestelde onderhoudsniveau te houden 
  
Bruggen 
In 2016 is het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Het jaarlijks budget is verhoogd en 
toegevoegd aan de onderhoudsreserve. In 2017 is gestart met het in kaart brengen van de actuele 
kwaliteit van de bruggen. Op basis van die uitkomsten en i.c.m. de nieuwe constructie richtlijnen voor 
kunstwerken zal een uitvoeringsprogramma voor onderhoud en vervanging worden uitgevoerd. 
  
Rioleringen 
In financieel opzicht zijn de kosten van het rioleringsonderhoud en de rioolvervangingen gedekt via 
het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). We voeren een versneld inspectieprogramma uit waarbij we 
de oude rioleringen (aanlegjaar voor 1970) en de strengen waar injectiepunten van drukriolering 
lozen, inspecteren. Het gaat om een relatief klein onderdeel van het gehele areaal. Meldingen en 
tussentijdse inspecties geven vooralsnog geen aanleiding om te spreken van achterstallig onderhoud. 
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 
De schouw/inspectie van het groenareaal geeft aan dat we voldoen aan de daaraan gestelde eisen 
en kwaliteitsniveaus. Cultuurbeplanting heeft een eindige levensduur en zal zoveel mogelijk worden 
vervangen. 
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Gebouwen 
Elk jaar inspecteren we de gebouwen, waarbij we de volgens de meerjaren onderhoudsplanning 
(MOP) geplande onderhoudswerkzaamheden beoordelen op nut en noodzaak. De daadwerkelijke 
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden doen we aan de hand van de inspecties. Daarna 
actualiseren we de MOP. Zo ontstaat een jaarlijks actuele MOP, waarin het niveau van het onderhoud 
(dagelijks en groot onderhoud) van de gebouwen op een financieel verantwoorde wijze gewaarborgd 
blijft. Bij de onderhoudswerkzaamheden wordt waar mogelijk rekening gehouden met het 
verduurzamen van het gebouw. 
  
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 
onderhoudsprogramma, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Binnen dit programma wordt eveneens 
rekening gehouden met een percentage  voor onvoorziene omstandigheden en tegenvallers.  
  
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 structureel € 50.000 toe te voegen aan het budget. Op basis van de resultaten van de 
aangekondigde inspectie en monitoring zal in 2018 worden bezien in hoeverre deze verhoging 
toereikend is. 
  
Rioleringen 
In gemeente Tubbergen wordt gekozen voor meerjarig afschrijven.  Afgelopen jaren is, conform het 
GRP 2013 - 2018 
gewerkt met direct afboeken (ideaalcomplex). 
In overleg met de accountant wordt dat in strijd geacht met de BBV regels en om die reden niet meer 
toegepast. Dit destijds nieuwe beleid is daarom losgelaten in het nu geldende GRP 2019-2024. 
  
Er wordt nu gewerkt volgens onderstaande principes: 

 • Investeringen zoals rioolvervanging, pompkelders en andere betonwerken worden 
geactiveerd en afgeschreven over 40 jaar. 

 • Investeringen met kortere levensduurverwachting zoals relinen, pompen en elektronica 
worden geactiveerd en afgeschreven over 15 jaar. 

  
  
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. 
 

Financiering 

 
Algemeen 
De wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een 
onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering 
(renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar. 
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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) mag 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 1/5
e
 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 is er voldoende ruimte binnen de renterisiconorm. 
  
Leningen 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de geldleningen in 2020: 

Leningen (opgenomen) (bedragen x €1 mln) 

Beginstand per 1 januari 2020 6,0 

Bij: nieuwe leningen t.b.v. investeringen                          0 

Af: reguliere aflossingen                        1,4 

  vervroegde aflossingen                          0 

Eindstand per 31 december 2020  4,6 

  
Algemene ontwikkelingen 
 Geldleningen 
In 2020 zullen geen renteherzieningen plaatsvinden. De reguliere aflossingen in 2020 zijn € 1,4 
miljoen en de rentelasten €80.914. 
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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. De rente voor langlopende geldleningen is op dit moment 
 0,27% (looptijd 15 jaar). 
 
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. Dit levert niets op, het rentepercentage is op dit moment 0. 
  
EMU Saldo 
Het EMU saldo is in grote lijnen in de volgende tabel weergegeven:  

  
EMU saldo 
(x € 1.000) 

Jaarrekenin
g 2018 

Begrotin
g 2019 

Begrotin
g 2020 

Begrotin
g 2021 

Begrotin
g 2022 

Begrotin
g 2023 

1 
Exploitatie 
saldo voor 
bestemming 

-1.911 -2.869 -704 -620 -335 90 

2 
Mutatie 
(im)materiële 
vaste activa 

1.298 -606 -145 -246 -251 -261 

3 
Mutatie 
voorzieninge
n 

414 119 -107 -182 -236 -287 

4 

Mutatie 
voorraden 
(incl. 
bouwgronde
n in 
exploitatie) 

-724 505 110 297 -92 84 

5 

Eventuele 
boekwinst bij 
verkoop 
effecten en 
(im)materiële 
vaste activa 

0 0 0 0 0 0 

  EMU saldo -1.751 -2.649 -776 -853 -227 -19 

 
 

Verbonden partijen 

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. 
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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. 
  

Naam Verbonden partij Activiteiten Bestuurlijk belang 

Gemeenschappelijke regelingen 

Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen  

    

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

In naam van de deelnemende 
bestuursorganen is de 
bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder 
geval belast met: 

 Beleidsontwikkeling en 
beleidsvoorbereiding; 

 Uitvoering van het door de 
gemeentelijke 
bestuursorganen vastgestelde 
beleid; 

 Inkoop en aanbesteding van 
opdrachten, voor zover het de 
bedrijfsvoering betreft; 

 Uitvoering van door de 
rijksoverheid opgedragen 
medebewindstaken; 

 Toezicht op en handhaving 
van de hiervoor genoemde 
uitvoering. 

  
In eigen naam is de 
bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder 
geval belast met: 

 De bedrijfsvoering; 

 Inkoop en aanbesteding van 
opdrachten voor de 
bedrijfsvoering. 

De bedrijfsvoeringsorganisatie voert 
uitsluitend taken uit voor 
bestuursorganen van Dinkelland en 
Tubbergen. 

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

Regio Twente     

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

Regio Twente behartigt de (Twentse) 
belangen op de volgende terreinen: 
* basispakket 
a. Publieke gezondheid, onder de 
naam GGD Twente; 
b. Jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning; 
c. Sociaaleconomische 
structuurversterking; 

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. 
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d. Recreatieve voorzieningen; 
e. Bovengemeentelijke 
belangenbehartiging; 
* vrijwillige samenwerking 
f. Faciliteren, coördineren en 
afstemmen gemeentelijke 
aangelegenheden; 
g. Bedrijfsvoering. 

Indien het gaat om de 
vaststelling van de 
begroting, wijzigingen 
daarvan en de 
jaarrekening alsmede 
om besluiten over 
investeringen op basis 
van een gemeentelijke 
bijdrage beschikt een lid 
van het algemeen 
bestuur, behoudens de 
voorzitter, over het 
aantal stemmen dat 
wordt bepaald door het 
aantal inwoners van zijn 
gemeente bij aanvang 
van het kalenderjaar 
waarin de stemming 
plaatsvindt. De voorzitter 
beschikt in dat geval 
over één stem. 

      

Veiligheidsregio Twente     

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

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

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

      

Soweco     

Het openbaar lichaam 
Soweco is een 

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

Ieder college benoemt 
uit zijn midden 2 
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samenwerkingsverband van 6 
Twentse gemeenten in de 
vorm van een 
gemeenschappelijke regeling. 
  
De vestigingsplaats is Almelo. 

sociale werkvoorziening (Wsw) uit. collegeleden in het 
algemeen bestuur van 
Soweco (= wethouder 
Berning-Everlo en 
wethouder Bekhuis-
Groothuis). 

      

Crematoria Twente     

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

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

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

      

Stadsbank Oost Nederland     

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

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

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

      

Omgevingsdienst Twente     

Het openbaar lichaam 
Omgevingsdienst Twente is 
een verplicht 
samenwerkingsverband van 
14 Twentse gemeenten en 
provincie Overijssel in de 
vorm van een 

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. 

Het college benoemt uit 
zijn midden een lid van 
het algemeen bestuur 
(= wethouder 
Volmerink). 
  
Ieder lid van het 
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gemeenschappelijke regeling. 
  
De vestigingsplaats is Almelo. 

algemeen bestuur heeft 
in de vergadering één 
stem.. 
  

      

      

Coöperaties en 
vennootschappen 

    

      

Cogas N.V.     

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

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

Het college benoemt uit 
zijn midden een 
vertegenwoordiger in de 
Algemene vergadering 
van Aandeelhouders  
(= wethouder Bekhuis-
Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 293 
aandelen (5,75%). 

      

Enexis Holding N.V.     

De aandelen van de 
naamloze vennootschap 
Enexis Holding zijn in handen 
van 5 provincies en 88 
gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is Den 
Bosch. 

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

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

      

Vordering op Enexis B.V.     

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

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

N.v.t. 

      

Verkoop Vennootschap 
B.V. 

    

De aandelen van de besloten Het bestuur van de vennootschap is in N.v.t. 
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vennootschap zijn in handen 
van de voormalig 
aandeelhouders van Essent. 

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

      

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

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

N.v.t. 

      

CSV Amsterdam B.V.     

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

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

N.v.t. 

      

Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie B.V. 

    

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

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

N.v.t. 

      

Twence B.V.     

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

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

Het college benoemt uit 
zijn midden een 
vertegenwoordiger in de 
Algemene vergadering 
van Aandeelhouders  
(= wethouder Bekhuis-
Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 27.643 
aandelen (= 3,26%). 
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Wadinko N.V.     

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

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

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

      

BNG N.V.     

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

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

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

  

NV ROVA Holding     

De aandelen van de 
Naamloze Vennootschap 
NV ROVA Holding zijn in 
handen van 23 gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is 
Zwolle. 

ROVA verzorgt voor gemeenten alle 
publieke taken die voortkomen uit de 
gemeentelijke zorgplicht voor 
huishoudelijk afval (afvalinzameling en 
verwerking, beheer inzamelmiddelen). 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders  
(= wethouder Bekhuis-
Groothuis). 
  
Tubbergen bezit 260 aandelen 
(7,67%). 

  

Overige verbonden partijen     

      

EUREGIO     

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

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

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

Verbonden 
partij 

EV 1-1-
2019 

EV  1-1-
2020 

EV 31-
12-
2020 

VV 1-1-
2019 

VV 1-1-
2020 

VV 31-
12-
2020 

Result
aat 
2020 

Gemeent
elijke 
bijdrage 
2020* 

Divide
nd- 
uitkeri
ng 
2020 

Noaberkracht 
Dinkelland 
Tubbergen 

5.378.000 2.938.000 
2.265.0
00 

3.915.000 4.304.000 
4.977.0
00 

0 
13.194.60
0 

n.v.t. 

Regio Twente 
10.034.38
4 

10.019.11
2 

10.148.
152 

14.464.606 
13.652.81
4 

12.460.
169 

0 1.178.100 n.v.t. 

Veiligheidsregi
o Twente 

1.319.056 1.597.000 
1.435.0
00 

55.048.112 
53.356.00
0 

60.719.
000 

0 1.587.300 n.v.t. 

Crematoria 
Twente 

1.590.678 1.590.700 
1.590.7
00 

86.887 0 0 0 n.v.t. 0 

Stadsbank 
Oost 
Nederland 

1.080.500 1.080.500 
1.082.2
00 

15.042.300 
14.797.70
0 

14.816.
700 

0 65.900 n.v.t. 

Omgevingsdie
nst Twente 

n.v.t. 150.976 
240.77
9 

n.v.t. 346.000 
596.22
1 

0 341.100 n.v.t. 

Soweco 2.173.000 n.n.b. n.n.b. 10.051.000 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.v.t. 

Cogas 
178.995.0
00 

n.n.b. n.n.b. 96.221.000 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.v.t. 
586.00
0 

Enexis 
4.024.000
.000 

4.021.000
.000 

n.n.b. 
3.691.000.0
00 

3.691.000
.000 

n.n.b. n.n.b. n.v.t. 21.000 

Vordering op 
Enexis 

-2.000 0 0 
356.324.00
0 

0 0 0 n.v.t. n.v.t. 

Verkoop 
Vennootschap 

113.000 5.000 0 57.000 0 0 0 n.v.t. n.v.t. 

CBL 
Vennootschap 

138.000 90.000 0 21.000 0 0 0 n.v.t. n.v.t. 

CSV 
Amsterdam 

749.000 530.000 0 68.000 0 0 0 n.v.t. n.v.t. 

Publiek 
Belang 
Elektriciteitspr
oductie 

1.606.000 1.595.000 0 23.000 0 0 0 n.v.t. n.v.t. 

Twence** 
133.428.0
00 

n.n.b. n.n.b. 
173.808.00
0 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.v.t. 
148.50
0 

Wadinko 
67.999.18
5 

68.100.00
0 

68.400.
000 

1.511.671 1.500.000 
1.500.0
00 

1.500.
000 

n.v.t. 22.500 

BNG 
4.991.000
.000 

n.n.b. n.n.b. 
132.518.00
0.000 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.v.t. 40.000 

ROVA 
36.742.00
0 

n.n.b. n.n.b. 53.791.000 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.v.t. 65.000 

Euregio n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 6.100 n.v.t. 

  

* = exclusief overige afgenomen diensten en doorbetaling Wsw-subsidie 

** = inclusief borgstellingsvergoeding 
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Risico's verbonden partijen 

De risicoanalyse van de verbonden partijen is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd met behulp van 
het pakket Naris Self Assesment. Hierbij werken we samen met de gemeente gemeente Almelo, 
Enschede en sinds dit jaar ook Hengelo. 
  
De risico's voor de verbonden partijen worden geïnventariseerd met behulp van een 
gestandaardiseerde vragenlijst. De vragen worden samengevat in acht indicatoren, die gezamenlijk 
een beeld geven van het risicoprofiel. De indicatoren zijn: directie/bestuur, eigenaarsbelang, 
marktomgeving, flexibiliteit, contracten, opdrachtgeversrelatie, governance, control en kwaliteit. Het 
financieel belang is gebaseerd op een brede definitie. Dat betekent dat er onder meer rekening wordt 
gehouden met de exploitatiebijdrage, de boekwaarde van aandelen, dividenden, subsidies, 
afgenomen werkzaamheden en verstrekte leningen en garanties. De verbonden partijen waarbij de 
gemeente een groot financieel belang heeft en die een hoge risicoscore kennen, vormen een 
belangrijk risico voor de gemeente. 
  
De ingevulde vragenlijsten hebben geleid tot de in de onderstaande grafieken opgenomen 
risicoscores. Hierbij is een onderscheid gemaakt in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verbonden 
partijen. 
  
  
Publiekrechtelijke verbonden partijen 
  

Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore Toezicht regime 

Soweco Groot Groot Hoog 

Stadsbank Oost Nederland Klein Middel Gemiddeld 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Groot Groot Hoog 

Veiligheidsregio Twente (VRT) Groot Groot Hoog 

EUREGIO Klein Groot Laag 

Crematoria Twente (OLCT) Klein Middel Laag 

Regio Twente Groot Groot Hoog 

Omgevingsdienst Twente Middel Groot Hoog 

  
Privaatrechtelijke verbonden partijen 
  

Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore Toezicht regime 

Wadinko Klein Groot Gemiddeld 

Twence Klein Middel Gemiddeld 

Vordering op Enexis Middel Middel Gemiddeld 

Enexis Holding Klein Middel Laag 

Cogas Middel Middel Gemiddeld 

BNG Middel Middel Gemiddeld 

ROVA Groot Middel Gemiddeld 

  
Financieel belang:                                          Risico: 
Klein: < € 100.000                                             Klein: < 20 
Middel: > € 100.000 en < € 1.000.000                Middel: 21 t/m 24 
Groot: > € 1.000.000                                         Groot: > 25 
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Grondbeleid 
Algemeen 
In het eerste half jaar van 2019 zijn 7 woningbouwkavels verkocht van de geprognosticeerde 18 
stuks. Daarnaast zijn verkoopovereenkomsten gesloten voor  9 kavels. Dit betekent dat we 
verwachten om in 2019 16 kavels te kunnen verkopen. 
 
Uiteindelijk zal de voorraad bouwkavels sneller verkocht zijn dan enkele jaren geleden werd verwacht. 
Door deze grondverkopen neemt de boekwaarde van het grondbedrijf af en heeft dit positieve 
gevolgen voor het risicoprofiel. 
  
Grondbeleid 
De Raad heeft op 13 juli 2016 een nieuwe 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 2020 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 belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de 
beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 
  
De complexen in 2020 en verder 
Complexen in exploitatie 
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft 
vastgesteld. Bij de vaststelling van de jaarrekening over 2018 zijn daarnaast de geactualiseerde 
grondexploitaties vastgesteld. Hierin zijn per jaarschijf de te verwachten kosten en opbrengsten in 
beeld gebracht. 
 
Per complex is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de 
komende jaren opgesteld, de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2019 opgenomen. De 
fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde 
woningbouwprogramma, de te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2019. 
  
Bouwgrondverkopen 
Woningbouw 
Voor 2020 verwachten we 5 woningbouwkavels te verkopen. Dit heeft te maken met de snel 
teruggelopen kavelvoorraden. 
  
Bedrijventerreinen 
De gemeente Tubbergen koopt niet proactief gronden aan voor bedrijventerreinen. Waar mogelijk 
treden wij faciliterend op. 
  
Financiële situatie 
Doordat in de diverse woningbouwplannen bouwkavels worden verkocht, blijven de bijbehorende 
grondexploitaties inkomsten genereren. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde. Deze zal 
verder gaan afnemen. 
 
Alle risico’s van de grondexploitatie zijn meegenomen in het risicoprofiel. Wij verwijzen u naar de 
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
  
Actuele ontwikkelingen 
De vraag en belangstelling naar woningbouwkavels is groot. 
Gevolg is dat de voorraad woningbouwkavels snel afneemt en dat weinig woningbouwkavels op 
voorraad zijn. Er is een toename van particuliere plannen die ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
We zullen gemeentelijke planprocedures opstarten voor de kernen Geesteren en Manderveen en ons 
gaan oriënteren op de kernen Reutum en Vasse. 
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Vanaf 2018 hebben we een start gemaakt met het innemen van strategische grondposities zodat er 
voor de toekomst keuzes kunnen worden gemaakt waarbij inbreiding boven uitbreiding geldt. 
  
Actieve marktbenadering 
Dit doen we met onze nieuwe website kavelsintubbergen.nl en de woonbeurs. En we blijven open 
staan voor nieuwe ontwikkelingen op en uit de markt. Te denken valt aan collectief particulier 
opdrachtgeverschap, projectmatige bouw, sociale woningbouw, duurzaam bouwen etc. 
 

Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering 

Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht 
georganiseerd. De begroting 2020 van Noaberkracht is door beide gemeenteraden vastgesteld. 
Noaberkracht ondersteunt Dinkelland in het streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. 
Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat 
Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de 
samenleving. 
  
Taakstelling Noaberkracht 
Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht 
georganiseerd. De begroting 2020 van Noaberkracht is door beide gemeenteraden vastgesteld.  
Noaberkracht ondersteunt Dinkelland in het streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. 
Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat 
Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de 
samenleving. 
 
De vastgestelde begroting 2020 van Noaberkracht kan feitelijk worden gezien als de paragraaf 
bedrijfsvoering van de beide gemeenten.  Tijdens het behandelen van de begroting 2020 van 
Noaberkracht heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen  waarin de raad 
middels een zienswijze aangeeft dat de raad van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke 
bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. 
Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te 
nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiteraard 
houden we hier bij de nadere uitwerking van deze denkrichting zoveel mogelijk rekening mee. Nadere 
invulling en concretisering loopt in eerste instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de 
dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als 
gemeenteraad op terug. 
 
Om te komen tot invulling van de taakstelling langs de lijn zoals die door de gemeenteraad is 
vastgesteld wordt er kritisch gekeken of er anders omgegaan kan worden met werkzaamheden en het 
inzetten van uren zodat de taakstelling stukje bij beetje ingevuld kan worden. Vooral op het gebied 
van bedrijfsvoering wordt wanneer er vacatureruimte ontstaat gekeken of er keuzes gemaakt kunnen 
worden in de te verrichten werkzaamheden zodat er ruimte ontstaat. Daarna wordt gekeken of taken 
herverdeeld kunnen worden zodat er een besparing op fte's plaats kan vinden die ten goede komt 
aan de taakstelling. Vanaf het vaststellen van het de perspectiefnota 2020 zijn we begonnen met het 
concretiseren van deze geschetste lijn. De eerste ervaringen zijn dermate positief dat ons dat 
voldoende vertrouwen geeft dat we komen tot volledige invulling van de taakstelling.  
 
Naast het maken van keuzes in werkzaamheden, herverdelen van taken en verminderen van fte's in 
de bedrijfsvoering, wordt er ook gekeken naar andere grote kostenposten binnen Noaberkracht. Zo 
worden de afschrijvingstermijnen binnen ICT en tractie onder de loep genomen. In de afgelopen jaren 
is gebleken dat investeringen vaak langer meegaan dan het aantal jaren waar Noaberkracht op dit 
moment mee rekent. Dit is nog niet vertaald in het afschrijvingsbeleid van Noaberkracht. Dit gaan we 
nog in 2019 formeel regelen zodat er met ingang van het jaar 2020 voor een substantieel deel 
invulling kan worden gegeven aan de invulling van de taakstelling.  
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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 2018 

  

Peildatum: 1-1-2019   

      

Indicator Waarde Eenheid 

Financieel     

Omvang formatie 6,58 fte per 1.000 inwoners 

Omvang overhead 11,1% Overhead (percentage van de totale kosten) 

Apparaatskosten €648 kosten per inwoner 

Externe inhuur 9,19% 
kosten externe inhuur gedeeld door de totale 
loonsom plus kosten externe inhuur 

Maatschappelijk     

Afstand tot de 
arbeidsmarkt 

2% 
percentage medewerkers met een "afstand tot 
de arbeidsmarkt" 

HRM     

Bezetting t.o.v. formatie 100% 
aantal fte's bezetting t.o.v. aantal fte's formatie 
in de gehele organisatie 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 
 

 
 Pagina 216 van 235 

 

Vrouwen in 
leidinggevende positie 

17% 
aantal vrouwen in leidinggevende positie 
gedeeld door het totaal aantal leidinggevenden 

Ziekteverzuim 3,3% 
de verzuimde dagen in 2017 gedeeld door het 
totaal aantal beschikbare dagen in 2017, keer 
100% 

Frequentie 
ziektemeldingen 

0,6 
het gaat om het gemiddeld aantal 
ziektemeldingen per medewerker over 2018 

Vergroening (35-) 12% 
aantal medewerkers tot 35 jaar gedeeld door 
het totaal aantal medewerkers 

Vergrijzing (55+) 36% 
percentage medewerkers van 55 jaar of ouder 
t.o.v. het totaal aantal medewerkers 

Instroom 6,8% 
ingestroomde medewerkers in gedeeld door het 
aantal medewerkers op 1-1-2018 

Uitstroom 7,6% 
vertrokken medewerkers in 2017 gedeeld door 
het aantal medewerkers op 1-1-2018 

Interne mobiliteit 5,4% 
aantal medewerkers geplaatst op interne 
vacatures gedeeld door het aantal 
medewerkers op 1-1-2018 

Klant     

Betaaldiscipline 93% 
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 1,23 aantal werkplekken gedeeld door het aantal fte 

Energiekosten 
 
 
 
 
 

€6,00 
 
 
 
 
 

kosten gas, stroom en overig, gedeeld door de 
beheerde oppervlakte 
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ICT     

Beheerde applicaties 185 
het gaat om technisch en/of functioneel 
beheerde applicaties 

ICT meldingen per klant 8,9 
het aantal ICT meldingen gedeeld door het 
aantal medewerkers van de organisatie 
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Financiële begroting 
 

Overzicht baten en lasten 
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Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves 
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Overzicht van baten en lasten per programma 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 

 
  
Onvoorzien 
In de begroting hebben we in het programma Bestuur & middelen meerjarig € 20.000 geraamd voor 
onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, 
budgettaire knelpunten. 
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Staat van incidentele baten en lasten 
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Structureel begrotingssaldo Tubbergen 

Structureel begrotingssaldo Tubbergen 

  

 
Het eerste jaar is het begrotingssaldo negatief, maar het negatieve begrotingssaldo  zal worden 
gedekt uit de algemene reserve.  
  
Vanaf 2021 geldt dat een meerjarig structureel positief sluitend begrotingssaldo kan worden 
gepresenteerd. 
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Meerjarenbalans 

 

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De 
tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar 
worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de 
vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de 
verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Tubbergen? 
 
De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is 
alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél 
een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben 
en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste 
activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het 
volgende beeld. 
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Overzicht taakvelden 

Overzicht Taakvelden 

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV 
regelgeving. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen 

Overzicht reserves en voorzieningen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich 
verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen 
rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen 
en claims waar we nu  zicht op hebben. 
 
In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de 
administratie is opgenomen. 
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Toelichting per reserve / voorziening 
  
Algemene reserve 
Doel 
Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te vangen om de continuïteit 
van de gemeente te waarborgen. De algemene reserve vormt het beschikbare weerstandsvermogen. 
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Reserve kwaliteitsimpuls – wordt reserve kernenfonds 
Doel 
Deze reserve wordt ingezet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels heeft een nadere 
specificatie van deze reserve plaatsgevonden in een kernenfonds en een landschap fonds. De oude 
reserve (reserve kwaliteitsimpuls) werd gevoed vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving  (KGO) 
en anterieure overeenkomsten (kernen). De nieuwe reserve (reserve kernenfonds) beperkt zich tot 
bijdragen uit anterieure overeenkomsten (grootschalige woningbouwontwikkelingen van derden).De 
KGO (onderdeel landelijk gebied) heeft niet het karakter van een reserve. 
  
Reserve evenementensponsoring 
Doel 
Stimuleren van grootschalige evenementen. 
  
Toelichting 
De gemeente Tubbergen slaat met het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ een toekomstbestendige 
weg in aangaande vrijetijd economische (toeristisch/recreatieve) ontwikkeling van de gemeente 
Tubbergen. Het doel van het beeldmerk is het realiseren van meer toeristische overnachtingen en 
dag recreatieve bestedingen als economisch spin-off voor de gemeente. Inmiddels is besloten om op 
basis van het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een 
jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen te verlenen van € 31.250,- voor de 
jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 
'reserve evenementensponsoring', waarbij toeristische ondernemers verantwoordelijk zijn voor het 
leveren van cofinanciering. Hierna is deze reserve uitgeput en kan deze komen te vervallen. 
  
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid 
Doel 
Het bevorderen van de jeugdwerkgelegenheid en het verminderen van jeugdwerkloosheid. Gemeente 
is gelijkwaardige partner die wil stimuleren en faciliteren om gezamenlijk het probleem van 
jeugdwerkeloosheid op te lossen. 
  
Reserve transitiekosten Wsw 
Doel 
Deze reserve is bedoeld om de transitiekosten van de herstructurering van de Sociale 
Werkvoorziening te dekken. 
  
Toelichting 
Het afronden van deze transitie staat gepland voor 2021. Na afronding hiervan kan deze reserve 
komen te vervallen. 
  
  
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Doel 
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en “vervangingsinvesteringen” gelijkmatig 
over de begrotingsjaren te verdelen. De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van 
onderhoud te hebben. 
  
Toelichting 
Jaarlijks wordt €125.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het 
meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat door de raad is vastgesteld. In 2019 wordt een nieuw 
geactualiseerd Mop opgesteld. Aan de hand hiervan worden de jaarlijkse dotaties en de jaarlijkse 
onttrekkingen opnieuw vastgesteld.  
  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 
Doel 
De middelen in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben (nog) geen 
bestemming of besteding meegekregen. Ze zijn (nog) vrij besteedbaar. Het doel van deze reserve is 
vooral het in beeld hebben en houden van de beschikbare incidentele algemene middelen, de vrije 
incidentele ruimte. 
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Reserve majeure projecten 
Doel 
Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van majeure projecten uit het collegeprogramma (Mijn 
Dorp 2030) 
  
Toelichting 
Rekening houdend met de besluitvorming uit de begroting 2019 (met name het Maatschappelijk 
Akkoord Tubbergen) resteert een bedrag van € 1.715.000 in deze reserve. Deze herziene stand van 
deze reserve kan in de loop van het MAT worden ingezet voor concrete projecten. Gezien de eerdere 
besluitvorming door de gemeenteraad is deze reserve uitdrukkelijk bedoeld voor concrete projecten 
en niet voor procesgeld.   
  
Reserve Agenda van Twente. 
Doel 
Financiering projecten uit de Agenda van Twente. 
  
Toelichting  
In de begroting van 2018  is een bedrag van € 800.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente 
voor  ambities en  projecten voor een periode van vijf jaar. Voor 2020 is er een extra dotatie van € 
318.000 voor dekking van de bijdragen voor de periode 2020 tot en met 2022. 
  
Reserve wegen en kunstwerken 
Doel 
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te 
verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting 
van 2017 €1.800.000 beschikbaar gesteld. 
  
Toelichting  
Van de beschikbaar gestelde € 1,8 miljoen was een bedrag van € 0,8 miljoen bedoeld om gefaseerd 
toe te groeien naar het structureel benodigde onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting. In 2019 
wordt voor de laatste keer een beroep gedaan op deze reserve voor dit doel. De middelen die daarna 
resteren zijn naast de structureel geraamde bedragen in de begroting bedoeld om het meerjarige 
planmatige onderhoud op grond van de Meerjaren Onderhouds Plannen uit te voeren. 
  
Reserve GRP 
Doel 
Beperken / gefaseerd doorvoeren van de lastenverhoging voor de burgers als gevolg van de 
noodzakelijke investeringen op grond van de klimatologische ontwikkelingen   
  
Toelichting 
In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €3.000.000 beschikbaar 
gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Deze 
reservering is betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan met dien 
verstande dat eerst de (uitkomsten van de) zogenaamde “’stresstests” moeten worden afgewacht. 
Eind 2019 worden deze uitkomsten verwacht.  
  
Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten 
Doel 
Dekking van de  jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten. 
  
Toelichting 
De afschrijvingslasten van de volgende, voorzien van een raadsbesluit, geactiveerde majeure 
projecten komen ten laste van deze reserve: 
Fietspad Manderveenseweg                                                     € 1.750.000 
Verharding Veldboersweg Langeveen                                      €    100.000 
Glashoes                                                                                   €    722.000 
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Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders 
Doel 
De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van (oud)wethouders in de toekomst. 
(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. 
Om deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen. 
  
Toelichting 
Het uiteindelijke doelvermogen wordt berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van 
geslacht en leeftijd) en een rekenrente.  Jaarlijks worden hiertoe actuariële berekeningen opgesteld. 
De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De 
onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt hebben en wachtgelden. 
  
Voorziening riool 
Doel 
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en 
het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus. 
  
Toelichting 
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de 
lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).  
  
Voorziening afval 
Doel 
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en 
het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus. 
  
Toelichting 
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en 
de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 
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Bijlage 2: Vaststellen begroting 

Vaststellen begroting 

De raad van de gemeente Tubbergen 
  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , 
gelet op de Gemeentewet; 
  
  
B E S L U I T: 
De programmabegroting 2020 vast te stellen. 
  
  
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 november 2019, 
  
  
De raadsgriffier,                                          De voorzitter, 
                                                           
L. Legtenberg                                                drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 


