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1. Algemeen 

Allereerst wil de CDA fractie het college en het ambtelijk apparaat dank zeggen voor de 

samenstelling van de Begroting 2018. Zoals bij de behandeling van de Kadernota 2018 al 

door ons werd aangegeven, is de CDA fractie zeer tevreden over de uitvoering van de in het 

bestuursakkoord “Samen Zorgen & Samen Werken“ vastgestelde politieke uitgangspunten. 

Graag willen wij onze dank daarvoor uitspreken; dank voor het college, dank voor het 

ambtelijk apparaat maar ook dank aan de voltallige raad die dit mede mogelijk hebben 

gemaakt. In de afgelopen kleine 4 jaar heeft, dankzij de kaderstelling van deze raad en de 

uitvoering door college en ambtelijk apparaat, Twenterand zich kunnen door ontwikkelen tot 

een financieel zeer gezonde gemeente. Onze gemeente beschikt over ruime reserves en 

voorzieningen, kent een lage schuldenlast en een relatief laag OZB tarief ten opzicht van 

andere Overijsselse gemeenten. In 2016 behoorden wij tot de goedkoopste 13 gemeenten in 

Overijssel en in 2017 tot goedkoopste 9 gemeenten als het gaat om de OZB. Dat ondanks 

(of dankzij) het prima voorzieningenniveau in onze gemeente. Dat stemt de CDA fractie zeer 

tevreden. 

 

In deze 1e termijn zullen wij ons beperken tot enkele korte opmerkingen ten aanzien van het 

beleid in 2018. Bij de behandeling van de Kadernota hebben wij onze opvattingen over 

aanpassingen van het voorgenomen beleid kenbaar gemaakt. Bij de analyse van de 

Begroting 2018 zijn wij tot de conclusie gekomen dat de Begroting een passende vertaling is 

van de Kadernota 2018. 

 

2. Financieel kader 

Sluitende begroting 

Het uitgangspunt voor het financiële kader is vastgelegd in het bestuursakkoord en luidt 

‘door een goed meerjarig perspectief en het vermijden van ad-hoc besluiten, wordt een 

betrouwbaar en betrokken beleid vormgegeven dat houvast biedt aan burgers en 

ondernemers’. In de Kadernota 2018 werd ingeschat dat voor een sluitende Begroting 2018 

(en daarop volgende begrotingen) de Reserves Sociaal Domein zouden moeten worden 

aangesproken. Dit blijkt nu het geval te zijn. De CDA fractie moet echter ook concluderen 

dat het college van mening is dat ingeschatte tekorten binnen het sociaal domein in andere 

domeinen en o.a. door middel van OZB verhoging gedekt moeten worden. Dit zonder dat 

eerst binnen het sociaal domein zelf gekeken is naar de formatie, de werkprocessen en de 

gekozen organisatie. Wij zijn daar bijzonder ongelukkig mee.  

 

Kostendekkendheid sport 

De door het College voorgestelde vergroting van de kostendekkenheid van de sport moet 

met ingang van 2019 een bedrag van € 50.000 structureel opleveren. Wij stellen vast dat er 

hierbij alleen sprake is van verhoging van de bijdrage door de verenigingen, zonder dat 

daarbij een onderbouwing wordt aangereikt. Even verderop in de Begroting stelt het college 

dat “niet de instelling/organisatie daarbij het uitgangspunt is, maar veel meer de bijdrage die 

actoren en voorzieningen leveren aan het maatschappelijk effect”. Wij stellen vast dat dit 

laatste punt niet terug te vinden is in de onderbouwing van ‘de vergroting van de 
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kostendekkenheid’ in de Begroting 2018. Daarom kan de CDA fractie nu niet instemmen met 

de op deze wijze voorgestelde vergroting van de kostendekkenheid van de sport.  

Natuurlijke uitstroom personeel 

U stelt vast dat er organisatorisch ruimte ontstaat door natuurlijk uitstroom van personeel 

anders in te vullen, oplopend van € 100.000 in 2019 naar € 400.000 in 2021. Dit roept bij de 

CDA fractie de nodige vragen op zoals ‘hoe zijn deze bedragen in de jaarschijven verwerkt?’, 

‘welke formatie betreft dit?’ en ‘is dit alles of is er meer?’, om er zo maar enkele te noemen. 

Graag ontvangen wij diepgaand en gedetailleerd inzicht in deze materie. 

Onbenutte belastingcapaciteit 

U geeft aan een bedrag van € 100.000 gegenereerd kan worden uit onbenutte 

belastingcapaciteit. Dit leidt volgens onze analyse tot een verhoging van de OZB in 2018 van 

2,22%. Klopt het dat deze OZB verhoging wordt aangewend voor de dekking van de Agenda 

voor Twente? Kunt u ons duidelijk maken hoe de voorgenomen verhoging past in het 

uitgangspunt van het bestuursakkoord “Als uitgangspunten voor aanpassing van de OZB 

gelden: bij gelijkblijvend voorzieningenniveau geen toename van de belastingdruk (OZB), bij 

noodzakelijke aanpassingen het toepassen van maximaal de macronorm, bij noodzaak van 

uitbreiding van het voorzieningenniveau is discussie mogelijk over verhoging van de 

belastingdruk (OZB)”. 

 

Algemene uitkering Gemeentefonds 

Bij een nadere analyse van de Septembercirculaire 2017 is ons gebleken dat de gemeente 

Twenterand in het jaar 2017 een hogere algemene uitkering over 2017 ontvangt. Kun u ons 

bevestigen dat dit om een bedrag van € 990.000 (voordelig) gaat? 

 

3. Sociaal Maatschappelijk Domein 

Combifunctionarissen 

U maakt melding van het feit dat de combifunctionarissen met ingang van de Begroting 2018 

structureel in de begroting zijn opgenomen. Tot nu werden de functionarissen gefinancierd 

met externe bijdragen. Wie betaald de combifunctionarissen met ingang van 2018? 

Tekorten sociaal domein 

Het college geeft aan dat in de meerjarenraming in het jaar 2019 een tekort op het sociaal 

domein wordt ingeschat van €565.000. Zoals bij de behandeling van de Kadernota 2018 

werd aangegeven, zijn wij er van uit gegaan dat de op initiatief van onze fractie ingestelde 

Raadswerkgroep Sociaal Domein intensief bij een onderzoek naar toekomstige tekorten 

binnen het sociaal domein betrokken zou worden. Naar onze mening is dit niet gebeurt en 

dat betreuren wij. De CDA fractie vindt dat de uitdagingen binnen het Sociaal Domein 

uitdagingen zijn die raadsbreed benaderd zouden moeten worden. Wij stellen voor in dit 

verband op korte termijn een projectplan en projectstructuur vorm te geven om deze 

problematiek in kaart te brengen en in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken. Graag 

horen wij van het college of zij dit initiatief overneemt. Overigens is de gekozen benadering 

ook in tegenspraak met het Bestuursakkoord. In het akkoord is opgenomen dat “in de 

begroting kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de producten en diensten waar 

de kosten en opbrengsten bij horen”.  
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4. Ruimtelijk en Economisch Domein 

 

Woningenbouw 

In september 2017 werd het Woningmarktonderzoek Twenterand gepresenteerd. De 

resultaten van dit onderzoek leiden tot de conclusie dat geschikte bouwlocaties in de 

grootste kern van onze gemeente (i.c. Vriezenveen) niet meer voorhanden zijn. De nog wel 

beschikbare inbreidingslocaties hebben volstrekt onvoldoende aantrekkingskracht voor 

potentiële bouwers van eigen woningen. Dit ondanks de fors toenemende vraag. De CDA 

fractie heeft dit in de afgelopen maanden al meerdere keren geconstateerd, maar tot nu toe 

geen actie van het college op dit punt waar kunnen nemen. Kunt u ons aangeven want u op 

korte termijn aan deze uitdaging gaat doen?  

Schuur voor Schuur 

De CDA fractie is teleurgesteld in de raadsbrief Schuur voor Schuur. De fractie heeft al  

enkele jaren aangedrongen op de invoering van deze regeling. Dit in navolging van (o.a.) de  

gemeenten Hardenberg, Tubbergen en Dinkelland. In de regeling moet naar de mening van 

de CDA fractie de mogelijkheid gecreëerd worden om oude, verpauperde schuren af te 

breken, waarna de eigenaren een nieuwe schuur met dezelfde inhoud mogen herbouwen. 

Wat de CDA fractie betreft wordt de Schuur voor Schuur regeling een van de kernpunten 

voor het programma in het kader van de komende Gemeenteraadsverkiezingen. 

 

5. Bedrijfsvoering  
 

Doorontwikkeling kernorganisatie 

In de Ontwikkelagenda Transitieprogramma geeft u een aantal zeer belangrijke 

ontwikkelingen voor de organisatie van de gemeente Twenterand aan. Het gaat daarbij om 

een onderzoek naar samenwerking op het terrein van ICT/I&A, een onderzoek naar 

samenwerking op het gebied van control en een verkenning naar het op afstand plaatsen 

van het beheer en de exploitatie van de binnensport. Wij wijzen het college er op dat dit 

ingrijpende aanpassingen zijn in de organisatie van de gemeente en de werkprocessen 

binnen de organisatie van de gemeente Twenterand. Wij betreuren het dat de gemeenteraad 

tot nu toe niet is meegenomen in deze (voor de medewerkers binnen de organisatie en de 

gemeenteraad) ingrijpende voornemens. Waarom heeft dit niet plaats gevonden? Wanneer 

gebeurt dit wel? 

 

 

  


