
                                                   

Algemene Beschouwingen 

Kadernota  –2012 

Realistisch Begroten…. 

 

 

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte leden van de raad, 

We behandelen de Kadernota 2012 waarin de plannen met betrekking tot het 
begrotingsjaar 2012 van het college worden weergegeven. De financiële onderbouwing 
t/m 2014 is daarbij tevens toegevoegd en van belang. De voorstellen kunnen in grote 
lijnen onze goedkeuring dragen. 

 
Dit keer een kadernota ipv een voorjaarsnota of zomernota, dank hiervoor aan alle 
betrokken ambtenaren en insprekers tijdens de hoorzitting of mensen die 
rechtstreeks hierover met ons contact zochten. Wij waarderen de betrokkenheid van 
onze mede-Twenteranders. 
 
Kaders voor de CDA-fractie komen voort uit onze 4 grondgedachten: 
-Gespreide verantwoordelijkheid, nl politiek zo dicht mogelijk bij de betrokken 
mensen, 
-Rentmeesterschap, zowel als het om geld gaat als om duurzaam omgaan met wat wij 
in bruikleen hebben van mensen voor en na ons, 
-Publieke gerechtigheid, gelijke rechten en betrouwbaar partner zijn, 
-Solidariteit, Noaberschap-omzien als mensen naar elkaar, juist ook als minder middelen 
ons voor moeilijke opgaven plaatsen. 

Algemeen. 

Het CDA staat een financieel sociaal en solide beleid voor. Het CDA waardeert de wijze 
waarop het College van B & W en de ambtelijke staf er in geslaagd om een sluitende 
begroting te presenteren.  

 

Wel moeten wij constateren dat er nog een groot aantal ontbrekende cijfers zijn dat de 
negatieve financiële gevolgen van het decentraliseren van een aantal rijkstaken de 
komende jaren een risico vormen voor de begroting. De decentralisatie van taken in het 
kader van AWBZ en WSW zijn daarbij voorbeelden die een enorme impact kunnen 
hebben. Bij deze taken is het op dit moment nog niet bekend wat de ( financiële) 
gevolgen zullen zijn voor de begroting van de komende jaren. De financiële gevolgen van 
de gewijzigde invulling van de GR Soweco zijn op dit moment ook nog niet te overzien. 

Voorzichtigheid is ondanks de nog steeds redelijk gezonde financiële situatie daarom wel 
geboden. 
Het benutten van de Algemeen Risico Reserve is in deze tijd verantwoord, maar willen 
wij wel begrenzen. Er moet kritisch gekeken worden of alle bezuinigingsmogelijkheden 



zijn onderzocht, alvorens deze reserves aan te spreken. In de komende tijd zal er 
nauwelijks ruimte zijn om reserves op te bouwen.  

 
 
In onze Algemene beschouwingen mbt de Begroting 2011 hebben wij geschreven: 
“Voor de CDA-fractie blijft het streven om eventueel benodigde bezuinigingen te dekken 
met structurele middelen. Dat het gelet op de hoogte van de nu voorliggende tekorten en 
de nog te onderzoeken bezuinigingmogelijkheden ( nog) niet gelukt is om dit ook voor 
het komende jaar te realiseren kunnen wij accepteren. Reserves worden ook gevormd 
om in het geval van tegenvallers daadwerkelijk te worden gebruikt.” 

De CDA-fractie betreurt het dat een aantal bezuinigingsonderzoeken nog steeds geen 
resultaten hebben opgeleverd. Wat zijn hiervan de redenen hiervan?  Hierdoor zijn deze 
slechts beperkt meegenomen in de nu voorliggende Kadernota 2012 en wordt er slechts 
een bedrag van € 31.744,00 voor 2012 opgevoerd. 

 

 

Tijdens de behandeling van de begroting 2011 heeft de CDA-fractie het volgende 
ingebracht: 

“Project wethouder bezuinigingen 

Wij vinden dat de beheersing van het proces van het halen van de taakstellingen van de 
afgesproken, en van de nog te onderzoeken bezuinigingen alle aandacht verdient. Wij 
stellen daarom voor om de verantwoordelijkheid voor de bezuinigingen neer te leggen bij 
een daarvoor aangewezen projectwethouder. Dit zou ook recht doen aan het streven om 
de komende begrotingen weer sluitend te krijgen met structurele middelen. 

In verband met het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke effecten van de nog te 
onderzoeken bezuinigingen en de keuzes die wij daar als raad in moeten maken, willen 
wij eventuele ombuigingen en taakstellingen volgen via rapportages. In dit verband 
wijzen wij op de noodzaak van een goede verwerking van deze informatie in de 
productbegroting, zodat wij als raad inzicht krijgen in de voortgang. 

In aansluiting hierop is de CDA-fractie van mening dat de bezuinigingsonderzoeken zoals 
deze worden genoemd om het komende jaar te onderzoeken voor de zomervakantie aan 
de raad moeten worden aangeboden. Om een goede en inhoudelijke discussie te kunnen 
voeren over nog te nemen bezuinigingen is het noodzakelijk om daar tijdig de voorstellen 
aan de gemeenteraad voor te ontvangen.” 

Nogmaals willen wij erop aandringen om op deze onderzoeken sterk in te zetten en dit 
door één wethouder te laten aansturen. De CDA-fractie wil benadrukken dat de 
resultaten van deze onderzoeken ruim voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk dienen 
te zijn. 

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is nog steeds redelijk te noemen ondanks 
dat we niet in alle gevallen aan de afspraken die we in het verleden op dit gebied hebben 
gemaakt meer voldoen. Het is daarom aan te bevelen om het advies van de accountant 
ter harte te nemen en dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Als we een beter inzicht 
hebben in de risico’s die we lopen kunnen we het weerstandsvermogen daar beter op 
aanpassen. De in het verleden opgebouwde reserves kunnen nu besteed worden voor het 
doel waarvoor ze zijn opgebouwd. 



Dat de uitkering vanuit het Gemeentefonds voor de komende jaren positiever uitvalt is 
een meevaller die nog meer bezuinigingen overbodig maakt. Het blijft natuurlijk 
noodzakelijk te bezien of we door efficiency kunnen besparen op kosten en 
investeringen. 

De samenwerking met de omliggende gemeentes waar nu een eerste aanzet voor is 
gedaan zien wij met vertrouwen tegemoet waarbij wij naast de kwaliteitsverbeteringen 
zeker ook efficiency voordelen verwachten. Een onderwerp wat zeker bij deze 
samenwerking aan de orde zou kunnen komen is het onderzoeken van een gezamenlijke 
rekenkamerfunctie. 

 
 
Programma’s 
 
1. Mens en Maatschappij 
 
Zoals bij de inleiding al aangegeven zijn bij de invoering van een aantal 
gedecentraliseerde takende financiële gevolgen nog niet bekend. Het komende jaar zal 
daarom tijdens de voorbereiding van de invoering het financieel aspect van deze 
regelingen een belangrijk onderdeel zijn. Het is daarom van belang dat het college de 
ontwikkeling nauwlettend volgt en bij de raad komt met voorstellen. 
 
Jeugd en Onderwijs is een belangrijk item voor de CDA-fractie en ziet in de 
samenwerking tussen de bestaande instanties en instellingen een belangrijke rol 
weggelegd bij de gemeente als regievoerder. Op dit moment zijn er erg veel posten op 
de begroting die een relatie hebben met dit onderwerp. Vele personen, instanties en 
instellingen zijn betrokken bij het wel en wee van onze jeugd. De CDA-fractie wil hier een 
beter inzicht in krijgen hoe deze zich met elkaar verhouden en of hier door efficiëntie 
maatregelen geen beter resultaat te behalen zou zijn.  
 
 
De CDA-fractie heeft begrepen dat op dit moment Mijande Wonen de mogelijkheden rond 
het beheer en exploitatie onderzoekt en dat gesprekken plaatsvinden met mogelijk 
toekomstige gebruikers. Een gezonde duurzame financiële exploitatie is daarbij voor 
zowel de gemeente als ook voor Mijande wonen van groot belang.  
Een multifunctioneel centrum vinden wij als fractie belangrijk voor Vroomshoop en hopen 
z.s.m. na de inventarisatie door u als college geïnformeerd te worden. 
 
Tot op heden is het niet gelukt om het Kulturhus jaarlijks met een sluitende begroting af 
te sluiten en wachten wij op de resultaten van het onderzoek wat wordt uitgevoerd. 
Wellicht kunnen de resultaten van dat onderzoek ook hun voordeel hebben bij het 
activiteitencentrum. 
Het zal in ieder geval nodig zijn om aan de exploitatie van het Kulturhus wat te doen en 
de exploitatie duurzaam sluitend te krijgen. 
 
Tot op heden bestaat er nog geen duidelijkheid over de invoering van de Beleidgestuurde 
Contract Financiering (BCF) waardoor het nog steeds moeilijk is om inzicht te krijgen in 
de gewenste resultaten en rapportages. De CDA-fractie dringt er bij het college op aan 
dat de BCF contracten ruim voor de behandeling van de begroting inzichtelijk zijn zodat 
bij de vaststelling van de begroting hier eventueel inhoudelijk op kan worden ingegaan. 
Hoe definieert het college de noodzakelijke basis die garant staat voor datgene wat wij 
met welzijnswerk willen bereiken. Wat zijn de zaken die wij in Twenterand absoluut nodig 
hebben en wat is nu extra. Simpelweg: waar zou ik als Jan Modaal mijn kinderen ook 
geen zakgeld voor geven en bij welke zaken zou ik in relatie tot mijn kinderen hulp nodig 
hebben in relatie tot ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen die in grote lijnen een 
negatieve invloed zouden kunnen hebben op mijn kinderen. 
Wat is er minimaal nodig om ouderen uit hun isolement te halen en houden. Wat is hier 
de verplichting van de overheid en wat kunnen we zelf doen. ( noaberschap) 
 



Er wordt voorgesteld om andermaal net als bij de begroting 2011 te bezuinigingen op de 
sport waarbij het te bezuinigingen bedrag in overleg met het Sportplatform zal worden 
ingevuld. Wij willen daarbij wel wijzen op het feit dat slechts die verenigingen die bij de  
NOC/NSF zijn aangesloten vertegenwoordigd worden door het Platform sport. Tevens 
willen wij benadrukken dat met name de binnensportverenigingen zeer beperkt zijn in 
hun mogelijkheden tot het verkrijgen van financiële middelen. De pilot Impuls Brede 
Scholen, Sport en Cultuur is een prima initiatief maar als we aan de ene kant de jeugd 
willen stimuleren om te gaan sporten moeten we aan de andere kant de ( financiële ) 
drempel niet te hoog maken. Dat geld tevens voor evaluatie van de 
sportaccommodatienotie. Bij het doel wordt alleen gesproken over het aanbod van 
buitensportaccommodaties. De CDA-fractie gaat er vanuit dat dit een omissie in de tekst 
is en dat het een evaluatie betreft van alle accommodaties.  
 
Als er op dit moment een onderwerp is dat leeft in onze gemeente dan is het wel de 
zwembadendiscussie. De belangstelling voor deelname aan de werkgroep zwembaden is 
meer dan goed te noemen en ook via diverse andere kanalen wordt over dit onderwerp 
gesproken. Met betrekking tot de tijdelijke sluiting van de Stamper in de zomermaanden 
wil de CDA-fractie voor de begrotingsvergadering een evaluatie over de resultaten en 
problemen die dit heeft teweeggebracht. De CDA-fractie heeft participatie hoog in het 
vaandel staan en is daarom van mening dat bij de evaluatie zeer zeker ook de 
bevindingen van de gebruikers zorgvuldig moeten worden meegenomen. Op basis van 
deze evaluatie kan er een besluit worden genomen voor de eventuele sluiting in 2012. 
 
 
2. Ruimte en Economie 
 
Doelstelling milieubeleidsplan: 25% minder restafval in 2015. 
Onderzoek loopt om gesteld doel te halen/aangekondigd rapport college eind dit jaar om 
op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met het afval wachten we af. 
Hoe verhoud zich de vermindering van afval tot de verplichtingen met Twence, waar me 
een minimale aanvoer van afval moeten garanderen. 
Tevens ziet de CDA-fractie de resultaten van het onderzoek naar privatisering van het 
Afvalbrengpunt graag zo spoedig mogelijk afkomen. 
 
Openbare verlichting: vervangen conventionele verlichting door led: 
versneld toepassen van led verlichting langs wijk- en ontsluitingswegen: goede zaak. 
Duurzaamheid is ook kiezen voor een systeem wat toekomst bestendig is. Wordt er voor 
een algemeen geaccepteerd technisch standaard gekozen? 
 
De CDA-fractie dringt er bij het college op aan om bij de voorgenomen aanpassingen van 
de kruisingen Westeinde/Nieuwe Daarlerveenseweg/Aadorpsweg en 
Verzetstraat/Aadorpsweg en bij de Herinrichting Nieuwstraat met de omwonenden en 
bedrijven een goede communicatie en afstemming te laten plaats vinden. Met name daar 
waar het de aanpassingen van de kruisingen betreft kan dit tijdelijk voor veel overlast 
zorgen. 
 
 
 
3. Veiligheid 
 
Invoering van de veiligheidsregio Twente heeft directe gevolgen voor de brandweer 
Twenterand de CDA-fractie wil graag van het college vernemen wanneer het projectplan 
afkomt en of hierin ook de rol van de vele vrijwilligers bij de Brandweer Twenterand 
wordt meegenomen. 
  
4. Burger, Bestuur en Middelen  
 
Invoering van de E-dienstverlening is een ingrijpend en kostbaar project. Aangegeven 
wordt dat bij de behandeling van de kadernota 2013 hierop wordt terug gekomen omdat 
er aanvullende projecten zijn toegevoegd. Om te voorkomen dat er bij die bespreking te 



weinig tijd is om uitvoerig in te gaan op de materie zouden wij graag eerder een debat 
willen voeren over de invoering. 
 
Burgerparticipatie is het afgelopen jaar middels een pilot uitgevoerd voor de Bibliotheken 
en loopt nog voor de zwembaden. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we 
willen inzetten op burgerparticipatie en vinden het dan ook een goede zaak om dit 
middels pilots te doen. Wij zouden voor willen stellen om de pilot Bibliotheken in de raad 
te evalueren voordat we een besluit over de uitkomst doen. Het is niet voor niets dat we 
middels pilots willen onderzoeken wat de beste wijze van participatie is. 
 
 
Afsluitend  

In onze eerste reactie hebben wij een aantal onderwerpen aangesneden waarop wij nog 
een reactie van het college verwachten. In aanvulling op die reactie kan het zijn dat wij 
zullen komen met aanvullende amendementen en/of moties. Hierbij zijn voor ons de 
warme maaltijdvoorziening en Manna hulpfonds zeker onderwerpen waar we de mening 
van de andere partijen over willen inventariseren.  

 
Reacties, verbetervoorstellen en aanvullingen van College en andere partijen zien 
wij met interesse tegemoet om te komen tot een verdere verduidelijking en verbetering 
van de voorliggende Kadernota. 

Het bovenstaande heeft ons doen besluiten om op voorhand nog geen voorstellen voor 
amendementen of moties af te geven. 

 

 
 
Jan Kuilder 
 
Fractie CDA Twenterand,   
                                                                      
 


