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Inleiding 

Voor u ligt het tweede programmajournaal over het jaar 2019. Dit programmajournaal is opgebouwd 
volgens de indeling van de begroting 2019 en vindt daarmee voor het ambitiedeel zijn grondslag in 
het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen.  Zo beginnen we met de stand van zaken van de 
kernagenda's  gevolgd door de stand van zaken van de kernoverstijgende agenda's. De stand van 
zaken  van deze beide agenda's gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën.  
Voor het overzicht en de inzichtelijkheid nemen we de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel (de 
beide agenda's) ook mee in het financiële hoofdstuk. 
 
Voor wat betreft de basisbegroting gaan we onder de programma's in op de inhoudelijke stand van 
zaken. De eventuele financiële afwijkingen hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk. 
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Ambitiebegroting 

Inleiding ambitiebegroting 

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

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

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

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

 Aanpassing/bijsturing nodig 
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Hoe werken wij samen? 

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 

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

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

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

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

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

6. Een andere manier van werken vraagt ook om het verkennen van andere manieren van 
financieren. De gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties 
experimenteren met de burgerbegroting en de Right to Challenge. Bij de Burgerbegroting 
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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 staan we ervoor? 

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

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

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

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

 Doorontwikkeling rol buurtmannen c.q.-vrouwen: 
o Vanaf januari 2019 is gestart met de eerste fase uit de opdracht: de behoefte-

inventarisatie bij raad, college en inwoners naar de rolinvulling buur(t)man/vrouw bij 
de belangrijkste stakeholders. 

o De behoefte-inventarisatie is afgerond. Er ligt een concept rolbeschrijving die naar 
alle betrokkenen is gestuurd voor eventuele opmerkingen of aanpassingen. 

 
Financiering 

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

begroten.       
 
Bestuursstijl 

 De gemeenteraad heeft op 8 juli 2019 besloten om een nieuwe vergaderstructuur in te 
zetten, waarbij onder meer is gekozen voor de voortzetting van kernavonden. 

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

 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel  

 Geprofessionaliseerde sturing  

 Verbeterende borging en bestendiging  
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Omgevingswet 

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

 Beleidsvernieuwing: De inzet van zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: 
omgevingsvisie, decentrale regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), 
programma’s, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit; 
- In december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de vernieuwende strategie. 
- In april 2019 is de Omgevingsvisie gestart. Hierbij zijn de volgende stappen benoemd: 
  *Stap 1: Opstarten en kennismaken (tot 10 mei 2019) 
  *Stap 2: Analyseren en verkennen (tot 10 juli 2019) 
  *Stap 3: Naar buiten toe (tot november 2019) 
  *Stap 4: Opschalen/verbinden/vormen (tot augustus 2020) 
  *Stap 5: Terugleggen, verfijnen en vastleggen (tot 31 december 2020) 
  *December 2020: Omgevingsvisie gereed. 

 Organisatie en werkwijze: De wet vraagt van gemeenten een andere manier van denken en 
werken door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke 
afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en samenwerking en de benadering vanuit de 
initiatiefnemer; 
- Voortgang op dit onderwerp is terug te vinden in de rapportages van Noaberkracht. 

 Informatie en techniek: Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het nieuwe online loket dat de 
centrale plek is waar alle digitale informatie over de fysieke leegomgeving straks samenkomt. 
Hier kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zien wat kan en mag in de 
fysieke leefomgeving. 
- Voortgang op dit onderwerp is terug te vinden in de rapportages van Noaberkracht. 
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Kernagenda's 

Inleiding op de kernagenda 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen en 
Groen 

V 
N.a.v. de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan 
ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”. 
De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door  de werkgroep groen. 

Sport en 
Bewegen 

X 
De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de MFA. 
Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie. 

Ondernemen V De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld. 

    
Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ 
middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576. 

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

Financiële kaders 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

School naar 
Kulturhus  

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

Woningbouw V Er is een woonenquête uitgevoerd. 

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

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
  
Herinrichting Fleringen 
De gemeente Tubbergen is opdrachtgever en heeft eind juli 2019 de subsidie aangevraagd, het plan 
voor de herinrichting blijft van Fleringen.  
Het plan is in voorbereiding. De uitwerking van dit plan wordt betrokken bij de opstelling van de 
begroting 2020. 
  
Van school naar Kulturhus  
Het plan is in voorbereiding. De uitwerking van dit plan wordt betrokken bij de opstelling van de 
begroting 2020. 
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Geesteren 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

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

Vitaal Geesteren V Subsidiebeschikking is afgegeven. 

  V Wandelavonden zijn gestart. 

Regionomisch 
Geesteren 

X 
Werkzaamheden ten aanzien van een compact centrum zijn in 
afwachting van de gebiedsontwikkeling van de schoollocatie. 

  V 
Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een 
winkeliershub.  

Muziek en Cultuur V Podium openluchtvoorziening is aangepast  (fysiek gedraaid). 

  V Cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart. 

Voorzieningen V 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor jongeren in 
Geesteren. 

  V Besluit over locatie nieuwe school genomen door gemeenteraad. 

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

Financiële kaders 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Duurzaamheid - 
Er is een mail uitgegaan naar de bewoners m.b.t. de zonnepanelen. De 
bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van 
zonnepanelen. 

Herinrichting - 

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Krön. Bij de 
ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, voor wat betreft de ontsluiting 
van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten 
plaatsvinden.  

  V Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend. 

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

Zorg - 
Er is een bord geplaatst in de Haambrink waarop de activiteiten die in 
Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen 
worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht. 

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

Financiële kaders 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen/Voorzieningen/ 
Bereikbaarheid 

V 

Enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige 
Kernen in opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte 
starterswoningen is afgerond. Er is een vervolgafspraak met 
jongeren op 1 april 2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu 
voor drie stellen concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht.  

Verkeersveiligheid V Verharding van de Veldboersweg is gerealiseerd. 

Economie en Recreatie V 
We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor 
Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke 
waarden (bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen). 

Samenvoeging 
maatschappelijk 
vastgoed 

V 
Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de 
exploitatie van een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie 
voor sport, onderwijs en gemeenschappelijke voorzieningen. 

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

Financiële kaders 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Proces Mijn Dorp 
2030 Manderveen 

V Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door. 

Huiskamer V 
Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. 
Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het 
plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart. 

Fietspad V 

In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor 
grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het 
ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor RO procedure is 
afgerond. 

Duurzaamheid V 

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

Woningbouw V 
Overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. 
Dorpsraad gaat behoefte peilen in Manderveen. Daarna weer overleg 
met gemeente. 

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

Financiële kaders 

Het incidentele budget van €28.000 voor de inspanning 'Huiskamer Manderveen: de eerste stap is 
het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.' is niet 
benodigd geweest, gezien de inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere capaciteit. Er zijn 
dus geen A+ uren benodigd geweest, zoals in de inleiding van de ambitiebegroting is beschreven. 
Deze meevaller is meegenomen in het financiële hoofdstuk 
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Reutum 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen V Er is een woonenquête uitgevoerd. 

  V 
In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van 7 
appartementen. Deze appartementen zijn reeds grotendeels 
gerealiseerd. 

Behoud 
voorzieningen 

V 

Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met 
vertegenwoordigers van de TOF, het Kulturhuus en de locatieraad 
Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de 
uitdagingen zijn richting 2030.  

Verenigingen V 

Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een 
overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. 
De opzet van de website is concreet en kan tot uitvoering worden 
gebracht. 

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

Financiële kaders 

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

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen V 

Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de 
woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen. Concrete stappen zijn 
gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en 
Weleveld. 

Sport een 
verbindende factor 

V Hardlooproute is aangelegd. 

  V Aanpassing openbare ruimte rondom Vlaskoel voor kwaliteitsslag. 

Een sterk centrum V 
Programma van eisen en concept businesscase voor het Glashoes 
zijn gereed. Raad heeft ingestemd met de plannen en de voorkeur 
uitgesproken voor het scenario nieuwbouw 

  V 
Plan van aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is in concept 
gereed.  

Vervolg Proces 
Tubbergen Bruist/ 
MijnTubbergen2030 

V 

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

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

Financiële kaders 

Gemeentehuis Tubbergen / Glashoes: 
In het besluit ter afronding van fase 1 is een voorbereidingsbudget opgenomen. Hiermee kan fase 2 
van start gaan. Naast dit voorbereidingsbudget zijn ambtelijke uren nodig voor uitwerking van de 
deelopdrachten. De exacte uren worden na besluit fase 1 concreet gemaakt. 
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Vasse 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

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

  V 
Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke 
ontwikkellocaties worden verkend. 

Zorg, Welzijn & 
Educatie 

V Er is een Peuterbieb 0-4 jaar gerealiseerd. 

Toerisme & 
Landbouw 

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

    
Binnen het plan landbouw is een subsidieaanvraag ingediend voor de 
uitvoering van 2 projecten. 

Sport & 
Verenigingen 

V Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd. 

  X 
Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken in verband 
met herinrichtingsplannen accommodatie  SV Vasse. 

 
 

Financiële kaders 

Het incidentele budget van € 7.000 voor de inspanning 'Wonen en infrastructuur: Verdere uitwerking 
door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou 
moeten worden.'  is niet benodigd geweest, gezien het Balkon is gekocht door een particuliere 
ondernemer. Deze meevaller is meegenomen in het financiële hoofdstuk.  
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Kern overstijgende agenda 

Inleiding op kernoverstijgende agenda 

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

Zelfredzaamheid en zorg 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
Mentale gezondheid 
Wanneer we het hebben over mentale gezondheid hebben we het over de emotionele toestand, de 
eigenwaarde die iemand heeft, het gevoel controle te hebben, maar ook veerkrachtig zijn en eigen 
regie kunnen voeren over het dagelijks functioneren.  Zit iemand lekker in zijn vel, ervaart iemand 
een goede gezondheid en beleeft iemand geluk, is er balans en ontbreekt stress? 
 
Uitdagingen 

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

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

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

 Voorkomen dat inwoners sociale maatschappelijke druk ervaren. 
 

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

 Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden 
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Wat hebben we gedaan? 

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

 Het LEA ( lokaal educatieve agenda) is ingesteld. 

 Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod. 

  Wij zijn PSO-3 (prestatieladder sociaal ondernemer) gecertificeerd. Onze werkprocessen zijn 
afgestemd op doelgroepers. Persbericht Iedereen doet mee 

 De pilot vervoersaanbod (MaaS project) is gestart. Persbericht MaaS pilot Twente 

 De vacature voor praktijkondersteuner is ingevuld. Raadsbrief 1 Pilot Praktijkondersteuner 
huisartsen Jeugd GGZ Tubbergen 

 De praktijkondersteuners huisartsen zijn in dienst bij de GGD en gestart bij de 
huisartsen. Persbericht Praktijkondersteuner jeugd  

 Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld. 

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

 De medewerkers schulddienstverlening zijn aangenomen en gestart. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Zoals in de toelichting op het interventieplan genoemd wordt deze gewijzigde opzet 
gepresenteerd in de begroting 2020.  
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers. Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
 

Sport en bewegen 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

De uitdagingen de komende periode: 

 Ledenaanwas. 

 Vrijwilligerstekort. 

 Gebrek aan ruimte om te sporten. 

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

Wat willen we bereiken? 

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

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

 Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen. 

 Samenwerking tussen verenigingen onderling. 

 Toekomstbestendige exploitatie en beheer van gesubsidieerde accommodaties. 
 

https://www.tubbergen.nl/iedereen-doet-mee-bij-de-gemeenten-dinkelland-en-tubbergen
https://www.tubbergen.nl/kick-maas-pilot-twente
/Data/cc837827-857b-4623-b597-09c9a1dfa7e7/Raadsbrief_1_-_Pilot_Praktijkondersteuner_huisartsen_Jeugd_GGZ_Tubbergen__1_.pdf
/Data/cc837827-857b-4623-b597-09c9a1dfa7e7/Raadsbrief_1_-_Pilot_Praktijkondersteuner_huisartsen_Jeugd_GGZ_Tubbergen__1_.pdf
https://www.tubbergen.nl/praktijkondersteuner-jeugd-helpt-tubbergse-jongeren-met-psychische-problemen
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Wat hebben we gedaan? 

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

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

  
Raadsbrief 7 Twentse visie Sport en Bewegen in Twente  
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Dit raakt ook voor een deel het thema 'Sport en bewegen'. Zoals in de toelichting op het 
interventieplan genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 2020.  
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Conclusie 

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

Interventieplan sociaal domein 

Wat hebben we gedaan? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Eigen bijdrage voor iedereen: We zetten in op keukentafelgesprekken om cliënten inzicht te 
geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder afbreuk te 
doen aan de regelgeving. 

 

Financieel 

Voor het uitwerken van inspanningen uit het interventieplan en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 

https://www.tubbergen.nl/voetbalverenigingen-tubbergen-ondertekenen-convenant-maatschappelijk-kader
/Data/cc837827-857b-4623-b597-09c9a1dfa7e7/Raadsbrief_7_-_Twentse_visie_Sport_en_Bewegen_in_Twente__1_.pdf
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is een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld. Voor de volgende inspanningen hebben we reeds 
een beroep gedaan op het interventiebudget:  
1. Pilot praktijkondersteuner huisarts (€ 75.000); 
2. MaaS project (€ 24.000) voor de duur van drie jaar; 
3. Pilot Wijk-GGD aanpak personen met verward gedrag (€ 17.500).  
De beoogde besparing van het transformatieplan in 2019 is behaald door de inzet op 
keukentafelgesprekken. Deze besparing kent een structurele doorwerking. 
  
Van MAT en interventieplan naar uitvoeringsplan sociaal domein 
De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend plan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. In het 
onderstaande plaatje wordt dat visueel geschetst. 

 
Onze ambitie is het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en dat de zorg 
betaalbaar en bereikbaar blijft. Om dit te kunnen bereiken, hebben we het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar (inclusief Maatschappelijk kader), MAT en het interventieplan geïntegreerd tot één 
uitvoeringsplan Sociaal domein. Hiermee hebben we de actielijnen, zowel op doelniveau als op 
interventieniveau, geactualiseerd en waar nodig gewijzigd. Daarbij is continu de afweging gemaakt of 
de gekozen interventies optimaal bijdragen aan de gestelde ambitie. Deze gewijzigde opzet komt 
terug in de begroting 2020, met daarbij ook de eventuele financiële consequenties. Daarin is een 
totaaloverzicht van de interventies opgenomen en wordt ook aangegeven welke interventies zijn 
gestopt, afgerond of niet gestart gaan worden.  
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 
inspanningen en interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de 
interventies zijn op een heel aantal inspanningen 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, 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 
gaan denken over de uitdagingen die er liggen, manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden, 
maar kritisch kijken naar hoe zaken nu gaan en hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan 
kan bijdragen. 
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Leren en talent 

Leren 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

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

Wat hebben we gedaan? 

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

  Het onderwijsprogramma wordt vormgegeven door Zikke. 

 De AgroHub is gestart. Persbericht Agrohub, samenwerken met studenten op boerderijschaal 

 Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen 

 Afgerond onderzoek naar beheer openbare ruimte en sturen op beleving 

 Afgerond onderzoek digitale participatie Omgevingswet. MBO studenten hebben onderzoek 

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


 
 

 
02/10/2019 Pagina 26 van 62 

 

uitgevoerd naar regiotrouwheid van studenten. Dit krijgt een vervolg door te kijken naar meer 
onder de aandacht krijgen van lokale bedrijven. 

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

 

Trends en ontwikkelingen 

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

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

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

Kunst en cultuur 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

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

 Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen. 

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

 Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren. 

 Het versterken van de culturele netwerkvorming. 

 Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering. 
 

Wat hebben we gedaan? 

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

 De subsidie van de Provincie Overijssel, in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ 
voor alle basisscholen, is ontvangen. 

 Kaliber heeft en website gebouwd en is inmiddels opgeleverd 

 Cultuurcoach is benoemd per 1 augustus voor de duur van 2 jaar voor 8 uur in de week 
(d.m.v. subsidie provincie). 

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

  
De onderstaande inspanning draagt bij aan het bereiken van het doel van dit kernoverstijgende 
thema. Gezien de aard van deze inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt 
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voorgesteld om deze over te dragen naar de basisbegroting in het programma Cultuur & recreatie. 
Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van 
het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden verantwoord. 
 

Inspanning Resultaat Status 

Het bevorderen van cultuureducatie, 
talentonwikkeling, muziekonderwijs, 
lezen en het bestrijden van 
taalachterstanden op de basisscholen 
in alle dorpen 
Het bestrijden van laaggeletterdheid 
bij volwassenen 
Relatie leggen tussen de dorpen en 
het belang van het behoud van 
cultureel erfgoed, zowel materieel als 
immaterieel 

1. 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’. 

Overdragen 

Het bevorderen van cultuureducatie, 
talentonwikkeling, muziekonderwijs, 
lezen en het bestrijden van 
taalachterstanden op de basisscholen 
in alle dorpen 
Het bestrijden van laaggeletterdheid 
bij volwassenen 
Relatie leggen tussen de dorpen en 
het belang van het behoud van 
cultureel erfgoed, zowel materieel als 
immaterieel 

2. 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. 

Overdragen 

Het bevorderen van cultuureducatie, 
talentonwikkeling, muziekonderwijs, 
lezen en het bestrijden van 
taalachterstanden op de basisscholen 
in alle dorpen 
Het bestrijden van laaggeletterdheid 
bij volwassenen 
Relatie leggen tussen de dorpen en 
het belang van het behoud van 
cultureel erfgoed, zowel materieel als 
immaterieel 

3. 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 taalachterstanden 
bij volwassenen. 

Overdragen 

 
 

Trends en ontwikkelingen 

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

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
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Conclusie 

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

Arbeidsparticipatie 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

 Betere aansluiting van opleiding en vacatures. 

 Stimuleren van sociaal ondernemen. 

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

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

 Re-integratie stimuleren en ondersteunen. 
 

Wat willen we bereiken? 

Iedereen doet mee naar vermogen in de maatschappij. 
 

Wat hebben we gedaan? 

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

 Het lokaal beleid Twentse belofte is vastgesteld. Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt en de 
screening is gestart. Raadsbrief 16 De Twentse belofte  

 Het project transformatie arbeidsmarktparticipatie is gestart. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Dit raakt ook het thema 'Arbeidsmarktparticipatie'. Zoals in de toelichting op het 
interventieplan genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 2020.  
 
De gemeente Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving. Hiervoor is het project 
transformatie arbeidsmarktparticipatie gestart. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers.  Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
 

Ondernemen 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

Ondernemers zijn erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Het gaat hierbij niet alleen om 
werkgelegenheid. Ondernemers dragen ook substantieel bij in het leefbaar houden van de kernen, zo 
sponsoren ze bijvoorbeeld verenigingen en dragen bij aan de organisatie van evenementen. 
 
Het is een uitdaging om in de gemeente Tubbergen toekomstbestendige levendige centra in de drie 
grote kernen (Tubbergen, Geesteren en Albergen) te behouden. Daarnaast willen we graag de 
bestaande bedrijven in al onze kernen behouden. Waar mogelijk willen we nieuwe bedrijvigheid 

/Data/cc837827-857b-4623-b597-09c9a1dfa7e7/Raadsbrief_16_-_De_Twentse_belofte.pdf
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aantrekken in Albergen, Geesteren en Tubbergen en faciliteren we uitbreiding op basis van concrete 
behoefte in de overige kernen. Het is hierbij een uitdaging om tijdig voldoende uitgeefbaar 
bedrijventerrein te hebben. Zo leeft bij de ondernemers in Harbrinkhoek al enkele jaren de wens de 
Krön uit te breiden. 
 
Verder is het een uitdaging om de ondernemers in de gemeente Tubbergen bij elkaar te brengen 
zodat er meer samengewerkt kan en gaat worden, hetgeen meerwaarde heeft. 
 
Het behouden van talent voor onze gemeente is ook een uitdaging. Net als het verbinden van onze 
ondernemers aan onderwijs en arbeidsmarkt. Onze ondernemers kampen nu en in de toekomst met 
een tekort aan goed opgeleid personeel. Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt? 
 
De gemeente Tubbergen heeft de bezoeker veel te bieden en toerisme biedt kansen. Nu al is een 
substantieel percentage werkzaam in de toeristische sector. Door onze gemeente meer en beter te 
vermarkten en focus aan te brengen, kunnen we nog meer profijt halen uit de toeristische sector. 
Hierbij willen we een vervolg geven aan de uitgesproken ambities Toeristisch Tubbergen (Glinsterend 
Tubbergen).   
 

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

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

 Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector 

 Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau 

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

 

Wat hebben we gedaan? 

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

 De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. 
Uitkomsten hiervan zijn: 

 
1. De ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben om 

samen met de gemeente een Visie op Ondernemen te ontwikkelen.   
2. Daar waar nodig en actueel gaan ondernemers en gemeente beleid  samen onder de loep 

nemen.   
3. De ondernemers en gemeente gaan in ieder geval twee keer per jaar gezamenlijk 

(partnership)  om tafel.  
 

 Vervolgstap t.a.v. speerpuntenkalender is besproken met ondernemers. Lead ligt bij hen. 

 Stimuleringsregeling detailhandel vouchers is vastgesteld door college en in werking 
getreden. Persbericht Stimuleringsvoucher detailhandel 

 Het afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van een student is afgerond. 

 De raad heeft ingestemd met een financiële bijdrage voor 5 jaar aan de Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen. 

 Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen. 
 

Trends en ontwikkelingen 

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

https://www.tubbergen.nl/kans-om-te-ondernemen-dankzij-stimuleringsvoucher-detailhandel-gemeente-tubbergen
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Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

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

Mobiliteit 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

 Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers. 

 Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’. 

 Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. 

 Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen. 

 Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag. 
 

Wat hebben we gedaan? 

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

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

 Overleg is gestart en er is afgestemd met provincie, buurtbus, Syntus en buurgemeenten 
over nieuwe openbaar vervoer verbinding Tubbergen-Hardenberg. Persbericht Enquête over 
de openbaar vervoer behoefte Tubbergen-Hardenberg 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tubbergen.nl/enquete-over-de-ov-behoefte-van-gemeente-tubbergen-naar-hardenberg
https://www.tubbergen.nl/enquete-over-de-ov-behoefte-van-gemeente-tubbergen-naar-hardenberg
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In het eerste programmajournaal is van onderstaande inspanningen aangegeven dat deze zijn 
opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan  (GVVP). Deze zijn nog niet afgerond maar 
worden binnen het GGVP uitgevoerd. Zie hieronder: 
 

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 Huis 
aan huisblad en andere media. 

Deze is opgenomen in 
het Gemeentelijk 
Verkeer- en 
vervoerplan. De 
inspanning moet nog 
worden uitgevoerd. 

Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting 
in het programma Openbare ruimte & mobiliteit. 
 

Trends en ontwikkelingen 

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

Financiële kaders 

Fietsvoorzieningen 
De incidentele budgetten voor de inspanningen met betrekking tot het stimuleren van fietsgebruik, het 
veiliger maken en verbeteren van fietsvoorzieningen en het verbeteren en uitbreiden van de 
communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen zijn niet benodigd. Deze inspanningen 
zijn opgenomen in het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en kunnen worden uitgevoerd binnen 
de reguliere capaciteit. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in het financiële 
hoofdstuk. 
 

Conclusie 

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

Landelijk gebied 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

 Een innovatievere agrosector. 

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

 Toekomstgerichte erven (buitengebied). 
 

Wat hebben we gedaan? 

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

 De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. 

 Tussen LTO en  wethouders NOT zijn afspraken gemaakt over voortgang c.q. samenwerking 
in NOT verband. 

 Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband. Ervencoaches 

 De  vierde ervencoach is aangesteld voor project toekomstgerichte erven specifiek 
Stoppersregeling  en Warme sanering Varkenshouderij 

 De boerinnenavond is georganiseerd door de ervencoaches. 

 De bijeenkomst over ondermijning heeft plaatsgevonden. 

 We maken geen aparte visie over landelijk gebied, dat zit in de omgevingsvisie ingesloten. 

 Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te 
dragen middelen en menskracht. 

 De samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen Mineral 
Valley is getekend. Persbericht Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met 
verwaarding mest en gezondere bodem 

 
De onderstaande inspanning draagt bij aan het bereiken van het doel van dit kernoverstijgende 
thema. Gezien de aard van deze inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt 
voorgesteld om deze over te dragen naar de basisbegroting in het programma Milieu. Dat betekent 
dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van het 
begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden verantwoord. 
 

Inspanning Resultaat Status 

Bijdrage aan de kringlooplandbouw door 
invulling ambitie Mineral Valley Twente 
(MVT) 

Uitvoering geven aan de pilot “Twents 
bermgras verrijkt bodemleven” binnen 
het plan van aanpak Circulair 
Terreinbeheer 

Overdragen 

 

https://www.tubbergen.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes
https://www.tubbergen.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
https://www.tubbergen.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
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Trends en ontwikkelingen 

We zien inmiddels een trend voor een aantal integrale verduurzamingsopgaven  in het landelijk 
gebied waar ook de agro en food sector een essentiële rol speelt. Samenvattend gaat het om de 
volgende samenhangende opgaven: landbouw en voedsel (1), klimaatverandering (2), natuur, 
landschap en biodiversiteit (3) en energietransitie (4).  We gebruiken de input die de omgevingsvisie 
(via een participatief proces) zal opleveren  als  input voor het nader bepalen van ambitie en rol in het 
landelijk gebied.  
  

Financiële kaders 

Er zijn in financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor het intensiveren van de huidige opgaven of het uitvoeren  van nieuwe actielijnen en  
inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
 

Conclusie 

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

Duurzaamheid 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

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

 We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030. 

 Asbest van de daken voor 2024. 
 

Wat hebben we gedaan? 

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

 De ROVA heeft geadviseerd om de wijze van inzameling afval vooralsnog niet te wijzigen. 

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

 Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd. 

 Het duurzaamheidsfonds is vastgesteld 

 Er is een sprintsessie geweest waarbij de grote lijnen van de warmtevisie in beeld zijn 
gebracht.  

 De aanbesteding gas voor gemeentelijke gebouwen is afgerond. 

 De scoop van de opdracht is bepaald voor de monitoringstool gas- en elektriciteitsverbruik 
(inmiddels is met drie gebouwen een start gemaakt). 

 Het voorstel voor energie inkoop 2021 is gereed. 

 Het college heeft besloten om met drie andere NOT gemeenten deel te nemen aan het 
project voor het collectief asbest saneren.   

 Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan. 

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

 De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend stimuleringsfonds voor 
het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. 

https://www.tubbergen.nl/twente-werkt-samen-aan-de-nationale-klimaatdoelen
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 1e Kamer verwerpt wetsvoorstel verbod asbestdaken.  Onduidelijk of  en wanneer er wel een 
verbod komt. 

 Provincie en gemeente Tubbergen overwegen te participeren in een landelijk fonds. 

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

 In april 2019 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getekend 
  
 

Trends en ontwikkelingen 

Energieneutraal 
Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. Met  
de koers en aanpak die we volgen  anticiperen we op adequate wijze op interventies en 
procesdynamiek. Landelijk gezien zijn  er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele 
onzekerheden kent. Dit risico constateren we en we gaan hierop anticiperen mocht dat nodig zijn. 
Mede door de samenwerking binnen NOT, die geïntensiveerd wordt de komende drie jaar,  kunnen 
we putten uit veel deskundigheid.  
  
Afval 
De vraag is of we de samenleving meer kunnen betrekken bij het halen van het gestelde doel. Deze 
overweging die vooral betrekking heeft op draagvlak en betrokkenheid bij dit maatschappelijke thema 
kan nader onderzocht worden. De aandacht voor gescheiden inzameling van afval bij 
maatschappelijke organisaties blijft een veranderopgave 
Er zijn geen verder trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema afval 
noodzakelijk maken.  
  
Asbestdaken en vervanging door zonnepanelen 
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. 
Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig 
vanaf. 
 
Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een 
revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt 
vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hierover 
duidelijkheid verwacht. 
 
In 2019 zullen er geen nieuwe initiatieven worden ontplooid om de sanering van asbestdaken te 
versnellen. Bij de begroting van 2020 komen we hierop terug. 
  
Circulaire inkoop 
Wij zijn bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsvraagstuk Dinkelland, Tubbergen, 
Noaberkracht. In de begroting van 2020 geven wij u hierover meer duidelijkheid. 
We gebruiken 2019 vooral om inzicht te krijgen in onze ambities en mogelijkheden (inclusief 
financiële consequenties) voor circulaire inkoop. Begin 2020 komt hierover een raadsvoorstel. 
Er zijn momenteel verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van het thema circulaire inkoop 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn in financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor het intensiveren  van de huidige opgaven en/of  voor nieuwe actielijnen en inspanningen. 
Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
 

Conclusie 

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

Wonen en ruimte 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

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

Wat willen we bereiken? 

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

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

 We houden aandacht voor differentiatie per kern 

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

 

Wat hebben we gedaan? 

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

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

 

Trends en ontwikkelingen 

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

Financiële kaders 

Het incidentele budget van € 50.400 voor de inspanning 'We willen dat de woningmarkt in de 
gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.' is deels niet benodigd geweest, gezien deze 
inspanning voor een gedeelte heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten.  De financiële 
consequenties hiervan zij opgenomen in het financiële hoofdstuk. 
 

Conclusie 

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

Inleiding op de basisbegroting 

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

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

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

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

 Aangenomen moties en amendementen: alle openstaande moties en amendementen. 

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

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Kinderburgemeester & kinderraad 
De gemeente Tubbergen krijgt voor het eerst een kinderburgemeester. De kinderburgemeester gaat 
de kinderen uit de gemeente vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij evenementen 
en belangrijke bijeenkomsten in onze gemeente. Naast het initiatief voor een kinderburgemeester, 
zijn er ook plannen voor een kinderraad.  
  
Fiscale zaken 
Stand van zaken bezwaarschrift gemeente Tubbergen   
Bij de facturen die bij de gemeente in rekening wordt gebracht wordt naast de kosten ook veelal btw 
in rekening gebracht. Bij een aantal kosten wordt geen btw in rekening gebracht zoals de kosten van 
zorg. De spelregels inclusief de uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting. De 
gemeente kan het merendeel van de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst. 
 
Daarbij is het van belang om te na te gaan waarvoor en in welke hoedanigheid de kosten gemaakt 
zijn. Zijn het kosten die we maken omdat er sprake is van een overheidstaak (bijvoorbeeld onderhoud 
wegen), dan kunnen we de btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (BCF). Maken we kosten 
ten behoeve van activiteiten waarbij er sprake is dat de gemeente opereert als een ondernemer 
(bijvoorbeeld verhuur van gemeentelijke accommodaties), dan kunnen we de btw terugvragen via de 
periodieke aangifte btw zoals die voor ondernemers geldt. In een aantal gevallen kunnen we de btw 
niet terugvragen, bijvoorbeeld btw op leerlingenvervoer. Dan werkt de btw kostenverhogend. 
 
Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij eind mei 2017 de Belastingdienst een brief gestuurd 
waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2013 een aantal btw bedragen 
alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in 
gemeentelijk beleid. 
 
Ondanks dat we vanaf september 2017 op ambtelijk niveau regelmatig overleg hebben gehad met de 
Belastingdienst over de voortgang en aanvullende informatie hebben aangedragen, hebben wij tot op 
heden nog geen definitief uitsluitsel over onze brief van eind september 2017. De belangrijkste reden 
hiervan zijn de complexe materie en het feit dat de Belastingdienst te maken heeft met 
capaciteitsproblemen. Begin december 2019 hebben wij op bestuurders niveau overleg met de 
Belastingdienst. Voor zover dan het bezwaarschrift nog niet is afgehandeld , zullen wij nogmaals 
aandringen op een spoedige afhandeling. Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over de 
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uitkomsten van ons bezwaarschrift, informeren wij u. 
  
Controle Belastingdienst boekjaar 2016. 
Door de Belastingdienst is in 2018/begin 2019 controle uitgevoerd op het boekjaar 2016. Aan de 
hand van een steekproef zijn ruim 500 documenten met betrekking tot ingaande en uitgaande 
geldstromen gecontroleerd of de fiscale aspecten juist zijn toegepast. In het vierde kwartaal 2019 
verwachten wij bericht van de Belastingdienst over het resultaat van de controle. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Begroting 2020 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
In de raadsvergadering van 20 mei 2019 is het amendement Begroting 2020 Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen unaniem aangenomen. Middels dit amendement stelt de raad voor de 
volgende zienswijze in te dienen: 
 
"Door ontwikkelingen in het sociale domein wijst het financiële perspectief van de gemeente 
Tubbergen de komende jaren op een structureel tekort. Er zijn dan ook maatregelen benodigd om de 
gemeentelijke meerjarenbegroting in evenwicht te krijgen. Vanwege het feit dat Noaberkracht de 
uitvoeringsorganisatie is van de gemeentelijke taken, is de raad van oordeel dat ook Noaberkracht 
een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te 
waarborgen. De raad is van oordeel dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, 
waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. De raad 
verzoekt het bestuur van Noaberkracht om daartoe maatregelen te treffen." 
 
Stand van zaken: In de begroting 2020 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een taakstelling 
opgenomen die oploopt van een bedrag van € 100.000 in 2020 (voor Tubbergen € 44.000) naar een 
structureel bedrag van € 350.000 in 2023 (voor Tubbergen € 153.000).  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendementen 2019 
  
Motie Ontwerpbegroting 2019 OLCT 
In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar 
Lichaam Crematoria Twente (OLCT) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het 
college van burgemeester en wethouders op: 
 

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

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

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

 
Stand van zaken: Er is invulling gegeven aan de motie  
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Amendement
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2018


 
 

 
02/10/2019 Pagina 42 van 62 

 

 
Motie Regenbooggemeente 
In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Regenbooggemeente aangenomen. Middels 
deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op: 
 

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

 En deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten.  
 
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 
  
Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn 
In de raadsvergadering van 25 maart 2019 is de Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op: 
 

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

 Zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby 
vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun 
invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:  

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

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

Financieel 

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

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

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 onze dienstverlening zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en verwachtingen 
van onze inwoners. Hierbij gaat de persoonlijke benadering voor snelheid waarbij we uiteraard 
rekening houden met de mogelijkheden dat  producten en diensten digitaal afgenomen kunnen 
worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven 
via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien 
zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of 
melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen 
kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen 
inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact 
Centrum (KCC). 
 
Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van 
onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en 
paspoorten en de kadastrale informatie. 
 

Actuele ontwikkelingen 

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

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

Financieel 

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

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

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

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

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

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

 We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. 

 We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

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

Financieel 

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

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen gaan bermen en sloten maaien 
Een kleine 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten buiten de bebouwde kom wordt vanaf 
dit jaar gemaaid en afgevoerd door inwoners van Vasse, Mander en Hezingen. Deze 
werkzaamheden worden door de gemeente Tubbergen in eerste instantie overgedragen voor een 
periode van vijf jaar. Meer hierover is te vinden via de volgende link:  Bermen en sloten maaien. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

https://www.tubbergen.nl/inwoners-van-vasse-mander-en-hezingen-gaan-bermen-en-sloten-maaien


 
 

 
02/10/2019 Pagina 46 van 62 

 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten 
In de raadsvergadering van 28 november 2016 is de motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:  
 

 Een inventarisatie te maken van geschikt braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken, 
wegbermen en akker- en perceelranden; 

 Er zorg voor te dragen dat op deze grondstukken jaarlijks wilde bloemen gezaaid kunnen 
worden en dat op daarvoor geschikte percelen vrucht-/drachtbomen geplant worden; 

 In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer de burgers te vragen zeer 
terughoudend te zijn met het maaien van bermen; 

 De bijenagenda van de provincie Overijssel te ondertekenen; 

 De Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen te ondersteunen, zodat deze organisatie kan 
komen tot de realisering van een educatieve bijenstand op een goed bereikbare locatie. 

 
Stand van zaken: De punten 1 t/m 4 zijn uitgevoerd. Punt 5 is in behandeling. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016 
  
Motie Plastic fietspad 
In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Plastic fietspad unaniem aangenomen. Middels 
deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 
 

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

 Zich in te spannen om soortgelijke initiatieven binnen de gemeente te faciliteren.  
 
Stand van zaken: De motie is mondeling afgedaan door de wethouder. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Biodiversiteit 
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Biodiversiteit unaniem aangenomen. Middels 
deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 
 

 Integraal in beeld te brengen welke maatregelen nu al worden genomen door de gemeente 
Tubbergen om biodiversiteit te bevorderen; 

 Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen, 
waarin ook duidelijk de rol van de door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen wordt 
meegenomen. 

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
  
Motie Eikenprocessierups 
In de raadsvergadering van  8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze 
motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders: 
 

 Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de 
Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen 
en uit te voeren; 

 Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups 
en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de 
Japanse Duizendknoop. 

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
  
De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019 
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2016
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2018
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie
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Financieel 

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

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/Retail deal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale 
acquisitie).  
 

Actuele ontwikkelingen 

Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen 
Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een supermarkt op De Es. De vergunning is 
geweigerd omdat deze onder andere in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid. Als het aan 
de gemeente Tubbergen ligt komt er geen supermarkt op De Es. Meer informatie vind je hier:  Geen 
supermarkt buiten het centrum van Tubbergen. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

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

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

 De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad; 

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

Financieel 

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

https://www.tubbergen.nl/geen-supermarkt-buiten-het-centrum-van-tubbergen
https://www.tubbergen.nl/geen-supermarkt-buiten-het-centrum-van-tubbergen
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie
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Programma Onderwijs 

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

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

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

Financieel 

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

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Sportgala 
Op 22 mei is voor de derde keer het Jumping Schröder Sportgala georganiseerd. Het gala vond 
plaats in een volle tent tijdens Jumping Schröder en kende alleen maar winnaars. Sportief Tubbergen 
liet zien dat zowel in de breedte als aan de top sport op hoog niveau wordt beoefend. Het sportgala 
bleek opnieuw een gloed platform om al deze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. Het 
persbericht is te raadplegen via de volgende link:  Sportgala Tubbergen. 
  
Wijziging btw op Sport/Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)  
Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw  op de 
ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de 
ontvangsten en daarnaast over de  uitgaven  21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten  
onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de 
gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels 
is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om 
de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk  hiervoor 152 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een 
aanvraag indienen. Voor de gemeente Tubbergen hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond 
€ 62.000. Inmiddels blijkt dat vanuit de gemeenten in totaal 1,5 keer meer is aangevraagd dan 
beschikbaar is aan budget.  Ten tijde van het opstellen van dit tweede programmajournaal (medio 
september 2019) is nog niet bekend welk effect dit heeft op de aanvraag van de  gemeente 
Tubbergen. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

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

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

https://www.tubbergen.nl/tubbergen-huldigt-haar-sportkampioenen-tijdens-drukbezocht-jumping-schroder-sportgala
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 Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de 
vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her 
bestemd. 

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

Financieel 

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

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

Algemeen 

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en 
glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot 
eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart 
te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. 
Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers 
uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met 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! 
 

Actuele ontwikkelingen 

Nieuw Landgoedcentrum op Herinckhave in Fleringen 
Het nieuwe Landgoedcentrum op landgoed Havezate Herinckhave in Fleringen is geopend. In een 
meer dan honderd jaar oude schuur kunnen vanaf nu groepen belangstellenden meer horen en lezen 
over het landgoed, dat al uit de Middeleeuwen stamt. Het nieuwe Landgoedcentrum draagt de naam 
De Branschöp. Meer hierover is te vinden via de volgende link:  Landgoedcentrum Herinckhave. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

Financieel 

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

http://www.beleeftubbergen.nl/
https://www.tubbergen.nl/nieuw-landgoedcentrum-op-herinckhave-fleringen
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Programma Sociaal domein 

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

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

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Voortgang Soweco 
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. 
Middels deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de 
gegeven overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR 
te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de 
doelgroepen vanuit de participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van 
de sociale en fysieke infrastructuur van Soweco.  
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Stand van zaken: De motie is in behandeling.  
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019 
 

Financieel 

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

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

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Afvalinzameling 
De gescheiden afvalinzameling in de gemeente Tubbergen verloopt goed. Zo goed zelfs, dat de 
gemeente een voorbeeld is in heel Europa. De gemeente Tubbergen behoort samen met Stockholm, 
Parma, Gent en Krakau tot de vijf beste voorbeelden. Daarom werd wethouder Bekhuis uitgenodigd 
om in Warschau te vertellen over de afvalinzameling, op een bijeenkomst van de Europese Unie. 
Meer hierover lees je hier:  Persbericht Afvalinzameling. 
  
Wegbrengen asbest tot 35m² gratis tot 2024 
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het asbestdakenverbod per 2025 onverwacht afgewezen, 
waardoor nu onduidelijk is per wanneer het asbestdakenverbod dan wel ingaat. Desondanks blijft de 
gemeente Tubbergen de mogelijkheid bieden aan particulieren om eenmalig gratis tot 35m² asbest te 
storten bij het afval brengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en bij de Postel aan de 
Wiemselweg in Tilligte. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Wegbrengen asbest tot 
35m². 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Uitspraken inzake Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) 
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Uitspraken inzake Programma Aanpak Stikstof 
2015-2021 (PAS) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 
 

 Zich in te spannen om deel uit te maken van de voornoemde kopgroep; 

 De raad over de ontwikkelingen te informeren. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019 
 

Financieel 

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

https://www.tubbergen.nl/tubbergen-internationaal-op-de-kaart-dankzij-afvalinzameling
https://www.tubbergen.nl/wegbrengen-asbest-tot-35-m2-tubbergen-gratis-tot-2024
https://www.tubbergen.nl/wegbrengen-asbest-tot-35-m2-tubbergen-gratis-tot-2024
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie
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Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Algemeen 

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

Actuele ontwikkelingen 

Start CPO bouw in zicht voor toekomstige bewoners De Marke 
Om te voorzien in de woonbehoefte van jongeren stelt de gemeente de locatie van de voormalige 
basisschool De Marke beschikbaar voor starters. De toekomstige bewoners staan te popelen om te 
beginnen met de bouw van zes woningen volgens het CPO, Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap, principe. De gewenste starterswoningen worden gerealiseerd in de vorm van 
vier rijwoningen en een tweetal twee-onder-een-kapwoningen. Lees het persbericht hier:  Start CPO 
bouw in zicht. 
  
Gemeenten gaan in gesprek met ondernemers over huisvesting arbeidsmigranten 
Er zijn in ons land en ook in de gemeente Tubbergen veel vacatures waarvoor werkgevers moeilijk 
een invulling kunnen vinden. Veel van die werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen uit 
bijvoorbeeld de Oostbloklanden. Deze mensen zullen hier ook moeten overnachten. Hiervoor is 
beleid opgesteld, met als doel het stellen van duidelijke regels wat wel en niet mogelijk is. Meer 
hierover is te vinden via de volgende link:  Huisvesting arbeidsmigranten. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

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

Aangenomen moties en amendementen 

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

Financieel 

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

https://www.tubbergen.nl/start-cpo-bouw-zicht-voor-toekomstige-bewoners-de-marke
https://www.tubbergen.nl/start-cpo-bouw-zicht-voor-toekomstige-bewoners-de-marke
https://www.tubbergen.nl/gemeenten-gaan-gesprek-met-ondernemers-over-huisvesting-arbeidsmigranten


 
 

 
02/10/2019 Pagina 57 van 62 

 

 

Financiën 

Opbouw van het hoofdstuk 

In dit hoofdstuk laten we de financiële voortgang zien van het begrotingsjaar 2019. Het betreft hier 
een rapportage op basis van bestaand beleid tot september 2019. Naast feitelijke geconstateerde 
afwijkingen of aanvullende besluiten tot en met augustus 2019 maken we ook  een financiële doorkijk 
naar het eind van het jaar.  
 
Dit doen we aan de hand van: 

 De verwachte ontwikkelingen van het budget tot het einde van het jaar. 

 De verwachte mutaties tot het einde van het jaar, wanneer dit aanleiding geeft tot aanpassing 
van het budget. 

 Het terugdraaien naar € 0 van de restanten van in de begroting opgenomen stelposten. 

 Een actualisatie van de winstnemingen binnen het grondbedrijf. 

 Een actualisatie van de geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves en 
voorzieningen. 

 
Bij het lezen van de teksten moet rekening worden gehouden met het volgende: 

 Alle genoemde bedragen in de tabellen en de teksten zullen worden vermeld in 
duizendtallen. 

  
Dit tweede programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten; 
Programmabegroting 2019                                 Nadelig saldo jaar 2019       € 1.009.000 
1e programmajournaal 2019                              Nadelig saldo jaar 2019       €     260.000 
  
De hiervoor genoemde zijn onttrokken aan respectievelijk de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen en de algemene reserve. 
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Mutaties bestaand beleid begrotingsjaar 2019 

Mutaties bestaand beleid 

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

Mutaties (bedragen x €1.000) 2019 

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2019 495 

Taakmutaties meicirculaire 2019   

- Verhoging vergoeding raadsleden -78 

- Combinatiesfuncties/buurtsportcoaches -3 

- Maatschappelijke begeleiding -33 

- Verhoging taalniveau statushouders -25 

- Sportakkoorden -15 

 - Aanvulling stelpost looncompensatie -95 

    

Nieuwe cao gemeentelijk personeel 60 

Hogere opbrengsten bestemmingsplannen 50 

Wmo - Huishoudelijke ondersteuning 55 

Wmo - Ondersteuningsbehoeften 37 

Participatiewet - Bijstand -129 

Leerlingenvervoer -98 

Kapitaallasten wegen en kunstwerken infra 66 

Kapitaallasten verkoop gemeentewerf 46 

Vrijval A+ uren MAT 32 

Hogere vergoeding raadsleden -12 

Kleine verschillen 17 

Totaal mutaties bestaand beleid 370 
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Hogere 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. 
 
De definitieve vaststelling van het accres 2018 is € 148 miljoen nadelig op landelijk niveau. De 
afrekening 2018 vindt plaats in uitkeringsjaar 2019. Met deze tegenvaller hebben we in het eerste 
programmajournaal 2019 reeds rekening gehouden. 
 
Het geraamde accres 2019 wordt ten opzichte van de septembercirculaire 2018 opwaarts bijgesteld. 
De lagere realisaties in 2018 zorgen voor een groter “trap op” effect naar 2019. Een deel van dit 
voordelige acres reserveren we reeds nu voor de kosten van de cao ontwikkeling in het jaar 2019 (zie 
taakmutatie looncompensatie). 
  
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 en laste worden gebracht .  
 
De taakmutaties die in de meicirculaire 2019 zijn benoemd en die van toepassing zijn op de 
gemeente Tubbergen zijn: 
 
- 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. De werkelijke kosten van deze 
verhoging voor de gemeente Tubbergen komen uit op een bedrag van ongeveer € 90.000. Dit 
betekent een nadeel van € 12.000.   
 
 - 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 maatschappelijke begeleiding 
Conform artikel 18 van de wet inburgering gaat worden voorzien in de maatschappelijk begeleiding 
van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 
2019 in totaal € 32,607 miljoen incidenteel. De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van 
het aantal inburgeringsplichtigen, die voldoen aan bepaalde eisen. Tubbergen ontvangt hiervoor € 
33.000 eenmalig in 2019. 
 
- Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders 
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
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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. 
 
- Taakmutatie sportakkoorden 
Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt aan gemeenten die hiertoe een 
verzoek hebben ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 
incidenteel per gemeente beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformateurs). Indien er 
reeds een lokaal/regionaal sportakkoord is gesloten wordt per gemeente een uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. 
Tubbergen ontvangt € 15.000 in 2019 voor procesbegeleiders (sportformateurs). 
  
Cao ontwikkelingen en looncompensatie 
Op 28 juni 2019 heeft de VNG samen met de vakbonden een principe overeenkomst bereikt. Op 12 
september 2019 besluit het Bestuur van de VNG of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord 
wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.  In deze principe overeenkomst 
staande volgende afspraken voor 2019: 

 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. 

De totale kosten van deze cao ontwikkeling bedragen voor het jaar 2019 ongeveer € 425.000. In de 
begroting van Noaberkracht is voor een deel rekening gehouden met deze loonontwikkeling. 
Daarnaast hebben we binnen de gemeentebegroting een extra stelpost (zie meicirculaire 2019) 
opgenomen voor de te verwachten hogere kosten als gevolg van cao ontwikkelingen voor het jaar 
2019. Rekening houden met de aanwezige dekking binnen Noaberkracht en de inzet van de 
opgenomen stelpost is sprake van een incidenteel voordeel van € 60.000 op de begroting van de 
gemeente Tubbergen. 
  
Bestemmingsplannen 
We verwachten over het jaar 2019 een extra opbrengst van ongeveer € 50.000. Dit is toe te schrijven 
aan grote bestemmingsplanprocedures die over meerdere jaren lopen maar nu zijn geïnd. De 
verwachting over 2019 is dat de kosten en inkomsten per saldo op een plus van € 50.000 zullen 
uitkomen. 
  
Wmo - Huishoudelijke ondersteuning 
In de nulsituatie van 2019 is rekening gehouden met 514 cliënten en een instroom door de wijziging 
van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief van 90 cliënten in 2019 (60% van het totaal aantal 
cliënten dat we terug verwachten). In het eerste half jaar van 2019 zijn ca. 44 extra indicaties 
afgegeven. Dit betreffen vooral indicaties voor de basismodule huishoudelijke ondersteuning. Als 
deze instroom zich doorzet, zullen er in 2019 ca. 90 extra indicaties worden afgegeven. Deze 
toename komt dan overeen met de verwachting, wel hadden we verwacht dat meer inwoners zich 
direct aan het begin van het jaar zouden melden en dat er meer modules regie zouden worden 
verstrekt. Dit is niet het geval, de instroom loopt gedurende 2019 gefaseerd, dit levert een voordeel 
op voor 2019 van € 149.000. 
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. Hierdoor is de beoogde besparing € 94.000 van het 
interventieplan sociaal domein in 2019 behaald. Deze besparing kent een structurele doorwerking. 
  
Wmo - Ondersteuiningsbehoeften 
Het jaar 2019 is een overgangssituatie waarbij herindicaties plaatsvinden van de “oude” producten 
naar de nieuwe ondersteuningsbehoeften. In de nulsituatie van 2019 is rekening gehouden met 106 
indicaties individuele begeleiding en 126 indicaties groepsbegeleiding. Het eerste half jaar van 2019 
laat zien dat de ontwikkeling van het aantal indicaties individuele begeleiding iets lager is dan de 
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nulsituatie. Dit levert een voordeel op van € 37.000. De ontwikkeling van het aantal indicaties 
groepsbegeleiding is vrijwel gelijk aan de nulsituatie. Er is het eerste half jaar geen sprake van extra 
instroom door de wijziging in het abonnementstarief Wmo. 
  
Participatiewet - Bijstand 
We zijn voor het jaar 2019 uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 127 (op 
basis van bestaand beleid: verwacht gemiddelde 2018 -5 cliënten voor 2019) met een gemiddelde 
uitkering van € 14.500 per jaar. 
Op dit moment is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden hoger (138). Dit wordt veroorzaakt 
doordat aan het eind van 2018 er weer instroom is geweest in plaats van uitstroom en we het jaar 
2019 ook weer begonnen zijn met een hoger aantal uitkeringsgerechtigden (vooral WWB) ten 
opzichte van eind 2018. Gedurende het eerst half jaar is er weer een daling in de aantallen WWB te 
zien, echter is deze daling niet zo sterk dat we verwachten het gemiddelde van 127 te gaan bereiken 
in 2019. We verwachten dat deze daling verder wordt voortgezet en dat we ongeveer een 
gemiddelde van 135 gaan bereiken. Daarentegen zijn de kosten voor de loonkostensubsidies met 
betrekking tot garantiebanen ook lager dan verwacht, maar de loonkosten van nieuw beschut hoger 
dan verwacht. Per saldo zorgen deze ontwikkelingen voor een nadeel in 2019 van € 129.000. 
  
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.  
  
Kapitaallasten wegen en kunstwerken infra 
Een aantal werkzaamheden op het gebied van onderhoud en vervanging wegen en kunstwerken zijn 
niet (geheel) uitgevoerd in 2019. Dit betekent dat de beschikbare kredieten niet (geheel) zijn 
aangewend in 2019 en dat dus ook de afschrijvingslasten en rentelasten lager uitpakken dan 
geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2019. 
   
Kapitaallasten verkoop gemeentewerf 
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. 
  
Vrijval A+uren Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
Zoals in de inleiding is aangegeven hebben we in 2019 een aantal inspanningen uitgevoerd binnen 
de reguliere capaciteit voor ambities (A uren) daar waar we dachten extra inzet (A+ uren ) nodig te 
hebben. Het betreft hier de volgende inspanning: 

 Concrete woonbehoefte in de kernen    € 25.000           procesgeld inbreiding voor uitbreiding 
  
Daarnaast is onze inzet betreffende Noaberhof Vasse komen te vervallen omdat de betreffende 
locatie is aangekocht door een particuliere ondernemer. 

 Noaberhof Vasse                                 €   7.000           procesgeld inbreiding voor uitbreiding 
  
Hogere vergoeding raadsleden 
Zie toelichting onder taakmutaties algemene uitkering. 
  
Kleine verschillen 
Het betreft hier het saldo van meerdere kleine verschillen. 
  

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aangegeven en toegelichte mutaties op basis 
van bestaand beleid en het voordelige saldo ten bedrage van € 370.000 te storten in de 
algemene reserve. 
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Reserves en voorzieningen 

Reserves en voorzieningen 

In het jaar 2019 treden een aantal mutatie op die niet het saldo van onze begroting raken omdat ze 
lopen via de reserves en dus wel gevolgen hebben voor de stand van onze reserves. Deze mutaties 
lichten we hier kort toe. De gevolgen van deze mutaties voor de stand van de betreffende reserves 
betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
  
Grondbedrijf 
De winstneming in het op de gezamenlijke grondbedrijf complexen stellen we bij van € 693.000 naar 
€ 487.000. Deze bijstelling wordt naast een aanpassing van de plankosten  voor het grootste deel 
veroorzaakt door wat vertraging in de uitgifte.  Deze bijstelling betekent een lagere geraamde storting 
in de algemene reserve van € 206.000.  De gevolgen hiervan voor de stand van de algemene 
reserve betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
  
Vrijval vanuit Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
Zoals in de inleiding is aangegeven hebben we in 2019 een aantal inspanningen uitgevoerd binnen 
de reguliere capaciteit voor ambities (A uren) daar waar we dachten extra inzet (A+ uren) nodig te 
hebben. Het betreft hier de volgende inspanningen: 
Huiskamer Manderveen                              € 28.000           projectgeld maatschappelijk vastgoed 
Stimuleren fietsgebruik                               €   3.500           reserve incidenteel 
Veiliger maken fietsvoorzieningen              €   3.500           reserve incidenteel 
Communicatie verkeersgedrag                   €   7.500           reserve incidenteel 
Fietspad Manderveen                                 € 10.500           reserve incidenteel        
                                           Totaal               € 53.000 
 
Aangezien ook de projectgelden maatschappelijk vastgoed hun oorspronkelijke dekking vinden in de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen is er als gevolg van deze vijf mutaties sprake 
van een meevaller binnen deze reserve van € 53.000. De gevolgen hiervan voor de stand van de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen betrekken we bij het opstellen van de begroting 
2020. 
  
Waardering gronden huiskamer Manderveen 
In het raadsvoorstel van 20 mei 2019 is besloten tot de aankoop van de gronden betreffende de 
huiskamer Manderveen. De kosten hiervan (€ 560.000) zijn in eerste instantie volledig ten laste van 
de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen gebracht met daarbij de opmerkingen dat in 
het eerstvolgende programmajournaal zou worden gekomen tot een waardering van deze 
aangekochte gronden. Deze waardering heeft inmiddels plaatsgevonden wat heeft geleid tot een 
vastgestelde waarde van € 484.000. Dit betekent dat niet het volledige aankoopbedrag van € 
560.000 ten laste van de reserve hoeft te worden gebracht maar een bedrag van € 76.000. Dit levert 
dus een voordeel op voor de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. De gevolgen 
hiervan voor de stand van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen betrekken we bij 
het opstellen van de begroting 2020. 
 
 


