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Verantwoord investeren en bezuinigen – Twenterand is het 

waard 

Leeswijzer 

Deze alternatieve begroting is de reactie van het CDA op de plannen van het college van B&W voor 

2019 en daarna, zoals gepresenteerd in de Begroting 2019-2022. Wij geven hierin aan wat anders kan 

in Twenterand en hoe wij dat willen bereiken. De alternatieve begroting bevat de onderwerpen die, wat 

de CDA fractie betreft, anders zouden kunnen, vertaald naar financiële effecten. Uiteindelijk is daarvoor 

op het niveau van de raad besluitvorming voor nodig. Verschuivingen binnen ‘programmaregels’ of 

beleidswijzigingen zonder financieel effect zijn, hoewel belangrijk, niet in de tegenbegroting 

opgenomen.  

Technische toelichting  

Alle bedragen die u tegenkomt, zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting van het college. Positieve 

bedragen zijn dus investeringen of lagere belastingen, negatieve bedragen zijn bezuinigingen of hogere 

opbrengsten. De cijfers in de alternatieve begroting zijn zoveel mogelijk gebaseerd op cijfers die eerder 

door het college zijn aangeleverd. 

Bezuinigen en investeren; een uitdaging die CDA Twenterand 

aan wil gaan 

De gemeente Twenterand staat voor de grote uitdaging om oplossingen te vinden voor hoge kosten in 

het sociaal domein, maar ook om te blijven investeren in de samenleving. Hiervoor zullen in de 

komende jaren financiële offers gebracht moeten worden. Alle fracties in de gemeenteraad van 

Twenterand, waaronder de CDA fractie, zijn overtuigd van deze noodzaak. 

OZB verhoging 

CDA Twenterand heeft in de afgelopen jaren als lid van de toenmalige coalitie bij iedere 

begrotingsbehandeling steeds aangegeven waar het wat hen betreft best minder kon, maar ook op 

welke punten zij vinden dat er zeker niet bezuinigd zou moet worden. Daarvoor is in de afgelopen jaren 

een gedegen financieel beleid gevoerd met beperkte OZB verhogingen en (voor zover mogelijk) 

beperkte inzet van de beschikbare reserves.  

 

De keuze van de toenmalige coalitie om te 

gaan voor beperkte verhoging van de OZB 

leverde van de zijde van de toenmalige 

oppositie vernietigende commentaren op. 

Toppunt werd bereikt bij de behandeling van 

de Kadernota 2018 in juli 2017.  Gemeente 

Belangen Twenterand vond het toen nodig de 

toenmalige coalitie te bestempelen als 

‘Belastingcoalitie’. Dit omdat vanaf 2014 de 

OZB met gemiddeld  5% per jaar gestegen 

was. Daarnaast werd de keuze te gaan voor 

het besteden van de beschikbare reserves 

destijds afgedaan met het ‘pronken met 

andermans veren’. 
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Ruim een jaar later komt het nieuw benoemde college, bestaande uit Gemeente Belangen Twenterand 

en de Christen Unie, in de Begroting 2019 – 2022 met voorstellen de OZB te verhogen met 25% in 

2019, 5% in 2020, 5% in 2021 en 5% in 2022. Dit betreft een verhoging van in totaal 44,7% (over de 

totale periode). Daarnaast wordt bij de eerste begroting die het nieuwe college aan de raad voorlegt ca. 

15% van der reserves (€ 3,2 mln.) ingezet. 

De voorgestelde verhoging wordt door de nieuwe coalitie afgedaan met de toelichting dat het voor de 

‘Eigen Woning Bezitter’ maar om beperkte bedragen per maand gaat. Daarbij wordt gerekend met de  

gemiddelde waarde van een woning in Twenterand. Deze conclusie is volgens de CDA fractie onjuist. 

De CDA fractie vindt dat je bij dit soort verhogingen niet moet werken met gemiddelden per maand of 

dag, maar met feitelijke verhogingen per jaar. Om dit kracht bij te zetten hebben wij de harde 

consequenties van de voorgestelde verhogingen in het nu volgende overzicht in beeld gebracht: 

WOZ 

waarde 

 OZB verhoging per jaar in € Totaal € 

Aanslag 

2018 

2019 

+ 25% 

2020 

+ 5% 

2021 

+ 5% 

2022 

+ 5% 

Totale verhoging  

2019 t/m 2022 

200.000  €     263   €        66   €        69   €       72   €      76   €           283  

225.000  €     295  €        74   €        78   €       82   €      86   €           319  

250.000  €     328  €        82   €       86   €       91   €      95   €           354  

275.000  €     361  €        90   €       95   €     100   €    105   €           390  

300.000  €     394   €        99   €     104   €     109   €    114   €           425  

325.000  €     427  €     107   €     112   €     118   €    124   €           461  

350.000  €     460   €     115   €     121   €     127   €    133   €           496  

375.000  €     493  €     123   €     129   €     136   €    143   €           531  

400.000  €     526   €     132   €     138   €     145   €    152   €           567  

 

Voor Twenterand, als ondernemersvriendelijke gemeente, heeft de gemaakte keuze ook verstrekkende 

gevolgen. De OZB verhoging werkt als volgt door op de bedrijfspanden in de gemeente Twenterand (de 

categorie ‘eigenaren niet woningen’): 

WOZ 

waarde 

 OZB verhoging per jaar in € Totaal € 

Aanslag 

2018 

2019 

+ 25% 

2020 

+ 5% 

2021 

+ 5% 

2022 

+ 5% 

Totale verhoging  

2019 t/m 2022 

200.000  €     386   €       97   €     101   €     106   €     112   €           416  

400.000  €     772   €     193   €     203   €     213   €     223   €           832  

600.000 €   1.158   €     290   €     304   €     319   €     335   €       1.248  

800.000  €  1.544   €     386   €     405   €     426   €     447   €       1.664  

1.000.000 €   1.930   €    483   €     507   €     532   €     559   €       2.080  
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Wij zijn van mening dat, voor het dekken van de hoge zorgkosten en het realiseren van investeringen in 

de gemeente, een verhoging van de OZB onoverkomelijk is. Echter vinden wij de nu voorgestelde 

verhoging buitenproportioneel en kwalitatief onvoldoende onderbouwd. Daarnaast wordt het tekort 

volledig neer gelegd bij de ‘Eigen Woning Bezitter’ en de eigenaren van bedrijfspanden. Daarom kiest 

de CDA fractie er voor om, op basis van wijzigingen in de door het College ingediende Begroting, een 

alternatieve begroting in te dienen. 

CDA Twenterand wil de noodzakelijke bezuinigingen niet enkel afwentelen op eigen woning bezitters, 

ondernemers en enkele organisaties en instellingen. Wij zien mogelijkheden om interne gemeentelijke 

uitgaven te beperken en door het niet of op een later moment doorvoeren van de beëindiging van de 

Hondenbelasting. Ons alternatief ziet er als volgt uit:  

Sociaal Domein 

1. Personeelsformatie Sociaal Domein                                       - € 475.000 

In de Bestuursrapportage 2018 is op voorstel van het college van B&W besloten tot een uitbreiding 

van de formatie binnen het sociaal domein met 3,00 fte. (€ 225.000,- structureel). Daarnaast is 

besloten eenmalig een bedrag van € 700.000,- beschikbaar te stellen voor het inmiddels opgelopen 

tekort. In de Begroting 2019-2022 wordt voorgesteld het bedrag voor de formatie sociaal domein 

met ingang van deze begroting te verhogen met € 700.000,-. De CDA fractie is van mening dat 

extra beschikbaar te stellen budgetten binnen het sociaal domein betrekking moeten hebben op 

meer en intensievere zorg en ondersteuning en niet op uitbreiding van het gemeentelijk personeel. 

Daarnaast ontbreekt een heldere visie hoe dit college in de komende jaren om wenst te gaan met 

het sociaal domein. Ook wordt niet uitgewerkt hoe het zit met de eerder voorgestelde 

samenwerking met de gemeente Almelo. Daarom is de CDA fractie tegen verdere uitbreiding van de 

formatie binnen het sociaal domein. 

Bestuur en organisatie 

2. 4e Wethouder        -    75.000 

De gemeenteraad en het college van B&W hebben een voorbeeldfunctie naar de samenleving. 

Wanneer er enerzijds gesproken wordt over grote tekorten die met name gevolgen hebben voor 

diegenen in de Twenterandse samenleving die op zorg is aangewezen, kan het anderzijds niet zo 

zijn dat het college vrijelijk haar formatie uitbreidt van 3,20 fte naar 4,00 fte.  

 

Een college wat begaan is met de samenleving en geen 

mogelijkheid ongebruikt laat om dit duidelijk te maken 

zou, in de moeilijke situatie waar Twenterand in verkeert, 

zelf initiatieven moeten nemen. In de Begroting 2019-

2022 wordt zichtbaar wat de gevolgen voor de toekomst 

zijn. Daarom vindt de CDA fractie dat dit college over zou 

moeten gaan tot het terugbrengen van haar formatie tot 

3,20 fte. Daarmee laat dit college aan de samenleving zien 

dat zij zeer betrokken is bij de moeilijke situatie waar 

Twenterand zich in bevindt en daar zelf een bijdrage aan 

wil leveren. Overigens is deze keuze in lijn met de 

voornemens van de Christen Unie fractie , zoals verwoord 

in de Kadernota 2018 van de CU fractie. 
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Financiën  

3. Hondenbelasting       - €  172.000  

Gezien de moeilijke financiële situatie waar Twenterand zich in bevindt, is de CDA fractie tegen het 

afschaffen van de hondenbelasting met ingang van de Begroting 2019-2022. Het wegvallen van de 

hondenbelasting kan alleen opgevangen worden door het gelijktijdig verhogen van de OZB. De 

financiële gevolgen worden op deze wijze naar de mening van de CDA fractie volledig op het bord 

van de eigen woningbezitters, ondernemers en organisaties gelegd. Ook blijven de kosten die 

gemaakt moeten worden voor het opruimen van de hondenpoep (de zuigmachine en het daarvoor 

benodigde personeel) en de honden uitlaatplaatsen bestaan. Wij vinden dit onverantwoord en 

oneerlijk. Daarom is de CDA fractie in ieder geval in het komende begrotingsjaar tegen het 

afschaffen van de hondenbelasting.  

Bedrijfsvoering 

4. Kernbudget        - €   100.000 

In de Begroting wordt aangekondigd dat onderzoek wordt uitgevoerd naar de invoering van 

kernbudgetten. Het kernbudget kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van wijk- en 

buurtplannen en als aanjaaggeld voor passende initiatieven. Hiervoor wordt in 2019 incidenteel 

een bedrag van € 100.000,- vrijgemaakt. Echter wordt ook aangekondigd dat met ingang van 2020 

de OZB opbrengst van het te realiseren Zonnepark Vriezenveen wordt gebruikt om een structureel 

kernbudget van dezelfde hoogte te realiseren. De CDA fractie is van mening dat, in een situatie 

waarin grote tekorten binnen het sociaal domein gedekt moeten worden, het onverantwoord is 

zonder visie een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen. Daarom is de CDA fractie 

tegen het beschikbaar stellen van een structureel budget met ingang van 2020. 

 

Samenvatting alternatieven Begroting 
 

Programma Thema Bedrag 

Sociaal Domein Terugbrengen extra personele formatie binnen 

het sociaal domein 

€     475.000 

Bestuur en Organisatie Verminderen formatie van het college tot 3,20 fte €       75.000 

Financiën Uitstellen afschaffen hondenbelasting €     172.000 

Bedrijfsvoering Niet door laten gaan van het kernbudget €     100.000 

(met ingang van 2020) 

 

Met de genoemde alternatieven kunnen de structurele lasten met ingang van 2019 teruggebracht 

worden met een bedrag van €  722.000 en met ingang van 2020 met een bedrag van €  822.000. 

 

Daarmee stelt de CDA fractie voor de aangekondigde OZB verhoging voor 2019 terug te brengen van 

25% naar 10%. De nu al aangekondigde OZB verhoging voor 2020 kan terug gebracht worden van 5% 

naar 2,5%.                                             

 

 

 


