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A. CDA schets van toekomstig Twenterand 

De belangrijkste speerpunten voor het CDA Twenterand in de komende jaren zijn: 

 

1. Midden in de samenleving 

Wij geloven in de kracht van mensen, in de kracht van buurten, dorpen en de gemeente. 

Verenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties zijn daarbij erg belangrijk.  

 

Als CDA fractie doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Door als 

mens om je heen te kijken, te zien wat jij kunt bijdragen aan de samenleving in jouw straat, 

buurt of dorp en dit dan op te pakken. Of door als ondernemer ondersteuning te verlenen in 

het voortbestaan van clubs en verenigingen. Of door als inwoner een bijdrage te leveren aan 

een schone en opgeruimde leefomgeving. Het zijn slechts voorbeelden om samen te werken 

aan een duurzame samenleving in de gemeente Twenterand.  

 

Wij zetten ons daarbij in de komende jaren in om de politiek dichter bij de mensen te 

brengen. Dit willen we doen door als gemeenteraad samen met de Dorpsraden op pad te 

gaan in het dorp. Dit om beter actie te kunnen nemen op initiatieven en verbeteringen in de 

buurt of het dorp. Volgens ons draait het om vertrouwen in mensen, omdat we zeker weten 

dat mensen veel meer zelf kunnen regelen en organiseren. Echter, dan moeten ze wel een 

gemeente treffen die niet alles heeft dichtgeregeld. Nee, het vraagt om een gemeente die 

stimuleert, aanjaagt, faciliteert en verbindingen legt. En waar nodig financieel ondersteunt.   
  

2. Sociaal en solidair 

Samenleven doe je niet alleen, zeker niet in Twenterand. Het aloude begrip naoberschap 

wordt hier nog in praktijk gebracht. Ondanks alle verhalen over individualisering, zien we dat 

in onze dorpen en kernen mensen nog steeds bereid zijn om elkaar te helpen in moeilijke 

situaties. De buurman die meerijdt bij ziekenhuisbezoek, de vriendenkring bij de sportclub die 

meezoekt naar een nieuwe baan, vrijwilligers van de kerk, die omzien naar gezinnen, die het 

(financieel) moeilijk hebben. Het zijn slechts voorbeelden van naoberschap die we moeten 

koesteren.  

 

Het CDA vindt dat de gemeente binnen dat naoberschap een verbindende rol moet blijven 

spelen. Slimme relaties tot stand brengen tussen professionals, vrijwilligers en 

maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in onze gemeente te behouden. Niet werkt 

met dikke nota’s, maar praktische oplossingen. En zoveel mogelijk maatwerk waarbij ook 

“gewoon” nieuwe dingen uitgeprobeerd worden.  

Wij willen daarbij dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. We beseffen dat 

het een - soms zware - verantwoordelijkheid is om voor iemand te zorgen. Voor deze 

mantelzorgers moet de mogelijkheid bestaan om hun zorgtaken af en toe over te dragen aan 

een professional of vrijwilliger, zodat zij zich weer kunnen opladen. Door een integrale aanpak 

op wijk- en buurtniveau, in sociale wijkteams, kunnen vanuit de gezinssituatie de 

achterliggende oorzaken daadwerkelijk aangepakt worden. Het CDA gaat voor ‘Eén gezin één 

plan’. Het gezin staat centraal en er is oog voor het effect van sociale verbanden, zoals 

scholen en (sport)verenigingen. 
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Het CDA gaat in de komende periode onder andere voor het vormgeven van een Meldpunt 

vereenzaming, voorzetting programma Drugsproblematiek incl. inzet extra middelen, het 

instellen van een Sociale ombudsman/ombudsvrouw en het meer gebruik maken van 

professionele marktpartijen bij de invulling van de Sociale wijkteams. Dit om op basis van 

duidelijke prestatieafspraken dit werk voor de gemeente uit te gaan voeren. Bij hen zit de 

kracht, kennis, ervaring en het netwerk. Op deze manier kunnen kosten bespaard worden. 

 

3. De ruimte om ons heen 

Het CDA wil dat mensen plezierig wonen in onze gemeente. We leven in 6 woonkernen. Wij 

willen daarom dat inwoners zich verbonden voelen met hun woonomgeving en met elkaar. Het 

waardevolle in onze kernen moeten we samen behouden, versterken en ontwikkelen. Als 

gemeente moet je eigenlijk maar één ding voor ogen hebben, namelijk inwoners en bedrijven 

zo goed mogelijk bedienen. Onze inwoners en ondernemers zijn er niet voor de gemeente 

maar de gemeente is er voor hen!  

 

Het CDA gaat daarbij voor het ontwikkelen van ruimteplannen per kern, dus voor iedere kern 

een meerjarig ruimtelijk ontwikkelingsplan. Daarnaast aandacht voor de behandeling van 

ruimtelijke procedures. Tijdens de CDA bijeenkomsten ‘Wonen in Twenterand 2022’ van eind 

2016 werden regelmatig opmerkingen gemaakt over de stroperigheid en langdurigheid van 

ruimtelijke procedures in Twenterand. Daarom gaan het CDA voor het instellen van een 

Ruimteregisseur. Wij hebben daarbij een functionaris voor ogen die direct wordt aangestuurd 

door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, met intensieve en frequente verbinding met 

de portefeuillehouder RO. Wanneer er sprake is van langdurige procedures, onvoldoende 

onderbouwde keuzes, ingrijpende verschillen van inzichten e.d., wordt de initiatiefnemer in de 

gelegenheid gesteld contact op te nemen met de Ruimteregisseur. De inbreng van de 

Ruimteregisseur is daarna gericht op het geven van een onderbouwd, onbevooroordeeld, 

onafhankelijk en neutraal advies aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur, het college 

en de initiatiefnemer.  

 

Tot zover de CDA schets waarin wij een eerste doorkijk hebben gegeven van de door ons 

gewenste ontwikkelingen binnen de gemeente Twenterand.  

 

 

B. 2e termijn Begroting 2018 
 

Financieel 

De CDA fractie is van mening dat in de afgelopen kleine 4 jaar, dankzij de kaderstelling van 

deze raad en de uitvoering door college en ambtelijk apparaat, Twenterand zich heeft kunnen 

door ontwikkelen tot een financieel 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. Het was daarom heel bijzonder in de 1e termijn 

Algemene Beschouwingen van Gemeente Belangen Twenterand een totaal andere analyse aan 

te treffen. Deze analyse van de financiële situatie eindigde met de conclusie ‘Na ons de 

Zondvloed’. De grote vraag daarbij is wie er gelijk heeft. Wij hebben daarvoor onderzocht hoe 

het zit met de financiële situatie bij onze buurgemeenten. Je hebt het dan over Ommen, 



CDA schets toekomst – 2e termijn Begroting 2018 -4- v 1.0 -4/11/2017 

 

Hardenberg, Tubbergen, Almelo, Wierden en Hellendoorn. We hebben gekeken naar de 

reserves en voorzieningen, naar de schuld die de gemeente heeft per inwoner en naar het 

OZB tarief. Kort weergegeven scoort Twenterand op de reserves en voorzieningen een 2e 

plaats (eind 2018 35 mln.). Dat is ook het geval voor de schuld per inwoner. In beide gevallen 

worden we vooraf gegaan door Tubbergen; alle overige buurtgemeenten liggen ver achter 

ons. Steekt GBT haar politieke hoofd in het zand? Bedrijft ze struisvogelpolitiek? Deels wel 

maar deels ook niet, want voor de OZB ligt dit anders; daar scoren we een 5e plaats. De eigen 

woning bezitter in Twenterand betaalt voor zijn woning met een geschatte waarde van € 

200.000,- in 2017 € 338,- OZB per jaar. Bij toepassing van de door het college voorgestelde 

verhoging van ca. 5% zou daar zo’n € 16,50 per jaar bijkomen. Alhoewel absoluut een beperkt 

bedrag is de CDA fractie principieel tegen de extra verhoging van 2,22%. Ik kan vast 

aankondigen dat we dit deel van de verhoging dan ook gaan amenderen. 

 

Tekorten sociaal domein 

Het college heeft in de Begroting 2018 aangegeven dat in de meerjarenraming in het jaar 

2019 een tekort op het sociaal domein wordt ingeschat van €565.000. De CDA fractie vindt dat 

de uitdagingen binnen het Sociaal Domein uitdagingen zijn die raadsbreed benaderd moeten 

worden. Wij hebben als fractie daarom het initiatief genomen voor de Klankbordgroep Sociaal 

Domein. Wij gaan er van uit dat de Klankbordgroep intensief betrokken blijft bij het vinden 

van oplossingen voor de toekomstige tekorten. 

In dit verband willen wij, het College en de Gemeenteraad,  in gezamenlijkheid naar 

oplossingen zoeken. Uitgangspunt zou, wat de CDA fractie betreft, moeten zijn dat “in de 

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

kosten en opbrengsten bij horen”. Graag horen wij van het college of zij ons uitgangspunt 

steunen. 

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. In onze 1e termijn stelden 

wij vast dat er sprake is van verhoging van de bijdrage door de verenigingen, zonder dat 

daarbij een onderbouwing wordt aangereikt. Dit terwijl u even verderop in de Begroting stelt 

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

actoren en voorzieningen leveren aan het maatschappelijk effect”. U hebt hierop in uw 1e 

termijn geen reactie gegeven. Daarom zullen wij, samen met de fractie van GBT een 

amendement in gaan dienen, gericht op het terugdraaien van de voorgenomen verhoging 

vanaf 2019.  

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. Wij hebben 

daarop in onze 1e termijn de nodige vragen gesteld 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. In uw beantwoording van de 1e termijn bent u hier niet op in 

gegaan. Kunt u in deze termijn diepgaander op deze vragen ingaan. Afhankelijk van uw 

antwoorden overwegen wij daarna al dan niet met een motie te komen.  
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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%. Op onze vraag in 1e termijn of deze OZB verhoging wordt aangewend voor de dekking 

van de Agenda voor Twente hebt u ontkennend geantwoord. Wij hebben echter geen 

antwoord gekregen op onze vraag of de voorgenomen verhoging past in het uitgangspunt van 

het bestuursakkoord. Dit uitgangspunt is dat een verhoging van de OZB alleen mogelijk is bij 

uitbreiding van het voorzieningenniveau. Aangezien er dus geen sprake is van uitbreiding van 

het voorzieningenniveau zijn wij tegen de voorgestelde verhoging. Wij zullen daarom aan het 

einde van deze termijn, zoals eerder aangekondigd, een amendement van deze strekking 

indienen. 

Woningenbouw 

In september 2017 werd het onderzoek Wonen in 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. Uw reactie op de door ons in de 

1e termijn gestelde vragen stemt ons niet gerust. Het lijkt er op of we tot 2020 moeten 

wachten. Dit terwijl er in toenemende mate jongere gezinnen uit Vriezenveen wegtrekken 

naar onze buurgemeentes. Is er een versnelling in dit verband haalbaar?  

Weitzelpoort en Garstelanden 

Het bevreemd de CDA fractie dat er wel wordt ingezet op de revitalisering van bedrijventerrein 

Weitzelpoort, maar niet op De Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De CDA fractie 

heeft in de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven hier ongelukkig mee te zijn. Kunt u 

ons aangeven wanneer de revitalisering van De Garstelanden wordt aangepakt? Afhankelijk 

van uw antwoord overwegen wij met een motie te komen. 

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 van € 980.000,- over 2017 

ontvangt. Uit uw beantwoording van de 1e termijn maken wij op dat van dit bedrag € 

610.000,- in de bestuursrapportage verantwoord is. Kun u ons bevestigen dat we daardoor in 

2017 nog € 370.000 vrij te besteden hebben? 

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. 

 
  


