
 
9 juli 2019 
 
 

Inbreng CDA fractie tijdens de bespreking van de kadernota. 
 
Dinsdagavond 9 juli heeft de raad van Twenterand tijdens de raadsvergadering onder andere de kadernota 
besproken. Onze conclusie is dat het een kadernota is met veel open einden. Een niet sluitende kadernota 
die aan ons is voorgelegd waarbij de raad wordt gevraagd om zoekrichtingen aan te geven waar de dekking 
gezocht kon worden. De omgekeerde wereld dus. Het is toch de taak van het college om dat aan te geven? 
Vandaar dat onze inbreng, voorgedragen door onze fractievoorzitter Jan Kuilder ook kritisch was. 
 
In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat “ een solide en transparant financieel beleid noodzakelijk is. 
Maar wanneer de stukken, die nodig zijn om onze controlerende taak op beleid en uitvoering goed uit te 
kunnen voeren pas een week voor de behandeling naar de raad worden toegestuurd is deze controlerende 
taak wel erg moeilijk uit te voeren. Om aan deze taak invulling te geven hebben we onder andere de 
jaarrekening en de kadernota. Voor de jaarrekening kregen we afgelopen week pas de goedkeurende 
accountantsverklaring. Dat maakt het bijna onmogelijk om binnen een dergelijk kort tijdsbestek ons werk 
goed en zorgvuldig te doen. 
 
Dan de gevolgen van de meicirculaire. 2x per jaar ontvangen de gemeente de meicirculaire. De meicirculaire 
informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-
uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het 
gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere 
financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Van belang voor ons als raadsleden omdat 
we dan weten welk geld er vanuit het Rijk naar de gemeente toekomt. De raadsbrief m.b.t. de gevolgen 
kregen we slechts enkele dagen geleden. We weten dat deze in omliggende gemeentes al veel eerder is 
ontvangen door de raden.  
 
Over een ander financieel onderdeel van de kadernota maken wij ons ook zorgen. Dat betreft het gebruik 
van de middelen uit de Algemene Risico Reserve de ARR. 
Het overzicht van de voorstellen waar ARR gelden voor worden gebruikt bedragen in totaal € 542.000 voor 
de komende drie jaar en hebben volgens ons weinig of geen relatie met de afspraken zoals die gelden voor 
de ARR. Tijdens de behandeling van de begroting 2019 is hierover ook al gesproken en de wens 
uitgesproken om de bestaande afspraken over het gebruik van de ARR te bespreken. Omdat we er tot op 
heden niets over gehoord of gelezen hebben, hebben we hiervoor een motie ingediend. Deze kunt u 
verderop, na de inbreng van de fractie lezen. Deze motie is mede ingediend door alle oppositiepartijen. 
Daarnaast hebben we nog een 3-tal moties ingediend. Ook deze kunt u verderop uitgebreid lezen. 
 
De CDA-fractie wacht op een meer inhoudelijke uitwerking van een aantal plannen en onderzoeken. Wij 
zullen hier zeker kritische vragen over blijven stellen. 
Hieronder kunt u onze inbreng en de moties lezen 

 
 



2e Termijn Kadernota 2020 
 
 
Mevr. De voorzitter, 
 
In onze Algemene beschouwingen hebben wij onze standpunten en visie kenbaar 
gemaakt over diverse onderdelen van deze eerste kadernota van dit college. 
 
Al eerder heeft u aangegeven om de raad mee te willen nemen in uw zoektocht hoe onze 
gemeente verder vorm te geven bij financiële onzekerheden. De CDA-fractie wil hier 
graag over meedenken maar heeft daarvoor wel de juiste informatie nodig. En wil zich 
terdege kunnen voorbereiden. Dus met last minute info kunnen we dan niet zoveel.  
En spreken over een “ solide en transparant financieel beleid”  is wat ons betreft dan ook 
nu nog zeker niet op zijn plaats. 
 
Een belangrijke rol van de gemeenteraad is de controlerende taak op het beleid en 
uitvoering en daarvoor is het nodig dat wij daar voldoende, en tijdig,  informatie over 
krijgen.  
 
Om aan die taak invulling te geven hebben we onder andere de jaarrekening en de 
kadernota. Voor de jaarrekening kregen we afgelopen week pas de goedkeurende 
accountantsverklaring. Dat maakt het bijna onmogelijk om binnen een dergelijk kort 
tijdsbestek ons werk goed en zorgvuldig te doen. 
  
Dan de gevolgen van de meicirculaire.  De raadsbrief m.b.t. de gevolgen kregen we 
slechts enkele dagen geleden. We weten dat deze in omliggende gemeentes al veel 
eerder is ontvangen door de raden. Hoe kan dat toch college, dat we hier niet eerder over 
zijn geïnformeerd?  
 
Daarnaast kregen we een kadernota met helaas nog veel open einden. Zonder 
onderliggende plannen of uitgewerkte voorstellen. Niet sluitend en aan de raad wordt 
gevraagd om zoekrichtingen aangegeven voorzien van de benodigde dekking. Dit lijkt wel 
de omgekeerde wereld. Is het niet de taak van het college om dat aan te geven?  
 
In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat “ solide en transparant financieel beleid 
noodzakelijk is”  En daar zal geen enkele fractie op tegen zijn, echter komt dit college met 
een aantal zoals zij het zelf noemen keuzemogelijkheden bv: 
 

 Een verlaging van het subsidieplafond; maar komen er inderdaad minder 
aanvragen? Wat zijn de bedragen als in het eerste jaar alleen de inflatie wordt 
meegenomen? 

 Fasering van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden; wat levert dit 
dan concreet op? 

 



Dat zijn geen keuze mogelijkheden waar wij als raad  “ solide en transparant financieel 
beleid” op kunnen voeren. Sterker nog er valt naar de mening van het CDA niets te kiezen 
aangezien alle genoemde opties nodig zijn om de tekorten te dekken. 
 
Over een ander financieel onderdeel van de kadernota valt nog wel wat te zeggen. Dat 
betreft het gebruik van de middelen uit de Algemene Risico Reserve de ARR.   
 
Het overzicht van de voorstellen waar ARR gelden voor worden gebruikt bedragen in 
totaal € 542.000 voor de komende drie jaar en hebben volgens ons weinig of geen relatie 
met de afspraken zoals die gelden voor de ARR. Tijdens de behandeling  van de begroting 
2019 is hierover ook al gesproken en de wens uitgesproken om de bestaande afspraken 
over het gebruik van de ARR te bespreken. Omdat we er tot op heden niets over gehoord 
of gelezen hebben dienen we hierover een motie in. Deze wordt mede door alle 
oppositiepartijen ingediend. 
 
 
We gaan onze algemene beschouwingen niet opnieuw met u doornemen maar willen 
toch nog wel reageren op een aantal antwoorden die we hebben gekregen.  
Het moet gezegd worden dat de beantwoording beter verzorgt is dan in vorige jaren wat 
in ieder geval de leesbaarheid ten goede komt. Dat dit mede veroorzaakt is door de 
aangepaste wijze waarop de fracties hun vragen duidelijker hebben opgenomen is ook 
een feit. 
 
Over de inhoudelijke beantwoording valt nog wel het een en ander te zeggen want daar 
kan nog wel een verbeterslag gemaakt worden. Er werd  nog al eens verwezen naar de 
notitie sociaal domein ( zomer 2019) maar die kregen we pas nadat we er zelf achteraan 
hebben gezeten. Vorige week om precies te zijn en vervolgens moesten we de 
antwoorden er zelf maar in opzoeken.  
 
Ook de CDA-fractie realiseert zich dat er een grote financiële uitdaging ligt op het gebied 
van het Sociale Domein, en dat er de nodige risico’s zijn. 
We hebben vragen gesteld over de reserve sociaal domein en hebben als antwoord 
ontvangen dat het verwachte saldo onder de € 3 miljoen zou uitkomen wat onder de 
gewenste weerstandsvermogen ligt.  
Als dat werkelijk de situatie is en u vind dat die te laag is dan zouden wij graag van u 
horen waarom dan toch uit o.a . de reserve Coalitiebeleid voor een bedrag van  €  
1.628.800 voor de komende drie jaar besteden! Kunt u ons dat uitleggen? En gaat u dit 
alsnog realiseren?  
 
Wij vragen dit zo expliciet omdat vorige week we vanuit dit huis een prognose hebben 
ontvangen met betrekking tot de reserves Sociaal Domein. De prognose voor die reserve 
is € 3.906.116 dus aanzienlijk meer dan aangegeven in de beantwoording.  Graag een 
reactie van het college. Wat gaat u nu doen? 
 



Over het jongerenwerk en de inlopen is de laatste jaren al veel te doen geweest dit 
college geeft echter geen duidelijkheid wanneer er nu uitvoering wordt gegeven aan de 
door raad afgesproken invulling. Dit onderwerp is onderdeel van een gezamenlijke motie 
van de oppositiepartijen die ik straks zal indienen. 
 
We vinden het erg kwalijk dat op een aantal vragen geen, of een ontwijken antwoord 
gegeven wordt en we zullen na de behandeling van de kadernota eventueel nog 
ontbrekende antwoorden opnieuw schriftelijk gaan stellen. Een goed voorbeeld hiervan is 
de vraag over verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. 
Op de vraag, of daar plannen voor zijn, kregen we alleen het antwoord welk label het 
gemeentehuis en de gemeentewerf hebben. Blijkbaar zijn er geen plannen. Kan het 
college dit bevestigen of zien wij het verkeerd. En zo ja wat zijn dan de plannen? 
 
Tijdens de behandeling van begroting 2019 is door de CDA-fractie aandacht gevraagd 
voor openbare toiletten waarbij door het college is aangegeven dit mee te zullen nemen. 
Echter nog steeds niets over terug gezien. 
 
Ondanks dat er tijdens de behandeling van het vorige agendapunt ook al over is 
gesproken willen wij de stand van zaken van Het Punt en de Klaampe nogmaals aan de 
orde stellen. 
De beantwoording van de vragen hierover staan in schril contrast met de uitspraken die 
de verantwoordelijk wethouder hierover in de raad heeft gedaan. Hij heeft aangegeven 
met een structurele oplossing te komen zodat het niet nodig is om bij ieder 
begrotingsbehandeling opnieuw hier weer over te moeten spreken.  
Tevens blijft de vraag staan wat er gebeurd met de extra inkomsten die ontvangen 
worden door de Klaampe en Het Punt als gevolg van de tariefsverhoging van de zaalhuur 
met 38% in de komende drie jaar. Worden deze extra inkomsten in mindering gebracht 
op de bijdrage van de gemeente? 
 
Bij de vervanging van de Toplaag Kunstgrasvelden is aangegeven dat hiervoor geen 
bijdrage vanuit de gebruikers wordt gevraagd. Maar hierdoor wordt de kostendekkenheid 
van de Sport wel nadelig beïnvloed. Worden de te behalen bezuinigingen hierdoor 
aangepast? 
 
Zoals u wellicht ook hoort, is er veel ergernis over een aantal verpauperde situaties. 
Helaas zien we in deze kadernota geen oplossingen, geen plan van aanpak. In uw 
coalitieakkoord geeft u echter wel aan dat de coalitie zich maximaal in zet om 
verpaupering binnen haar mogelijkheden op te lossen en tegen te gaan. Kan het College 
hier een antwoord opgeven? 
 
Over het algemeen vinden wij dat er nog veel zaken naar voren worden geschoven of dat 
er geen uitgewerkte voorstellen voor worden aangedragen. Een aantal hebben we ook al 
genoemd in onze algemene beschouwingen en we hebben daarvoor een door de 



oppositie fracties mede ingediende motie: “ Concreet maken voorstellen kadernota” 
gemaakt.  
 
Naast deze motie hebben we er nog een aantal samen opgesteld. Deze zullen door de 
collega’s van de oppositie worden ingediend. 
Een aantal van deze voorstellen worden ingediend om richting te geven aan het sluitend 
maken van de begroting. Namens de  CDA-fractie zal ik aansluitend nog een aantal moties 
en een amendement indienen. 
  
Afsluitend: 
 
De CDA-fractie wacht op meer inhoudelijke uitwerking van een aantal plannen en 
onderzoeken die direct dan wel indirect invloed hebben op de meerjarenbegroting en 
vind dat het aan het college is om daarvoor met voorstellen voor te komen. Middels onze 
moties en amendementen die we als CDA-fractie en/of gezamenlijk indienen als oppositie 
willen wij in ieder geval onze visie voor een aantal onderwerpen duidelijk maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moties door het CDA ingebracht: 
 



                  
 
 
         

Motie meicirculaire 

 
De Gemeenteraad van de Twenterand bijeen in openbare vergadering op 9 juli 2019, 
behandelend de kadernota 2020; 
 
Overwegende dat: 
• Met de kadernota de financiële kaders worden vastgesteld voor het opstellen van de 
   meerjaren-begroting  
• Het huidige gehanteerde financiële perspectief inmiddels is achterhaald door de 
    meicirculaire; 
• Gesprekken tot het al dan niet structureel of incidenteel te compenseren van de tekorten op 
    de jeugdzorg en WMO nog gaande zijn tussen de VNG en de minister; 
• Vaststelling van de financiële kaders met deze kadernota geen realistische weergave geeft 
    van het werkelijke financiële perspectief voor de begroting 2020 en verder; 
 
Constaterende dat; 
• Dat de algemene reserve robuust dient te blijven; 
• Dat de noodzakelijke ombuigingen en beleidsinvesteringen evenredig zullen worden 
doorgevoerd en daarmee duurzaam geborgd moeten zijn; 
 
Verzoekt het college: 
• Met voorstellen te komen in de begroting 2020 en verder om de tekorten van de meicirculaire 
en de beleidsinvesteringen op een evenwichtige wijze te verdelen over alle beleidsterreinen, 
zodat de begroting sluit met een positief resultaat; 
• Zo spoedig mogelijk ombuigingen te realiseren ten einde niet meer dan noodzakelijk 
middelen uit de algemene reserve te onttrekken; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vriezenveen, 9 juli 2019 
 
CDA-Twenterand          J. Kuilder 
 
PVV    E.Veltmeier 
 
SGP    J.Jonker 
 
VVD    E.Kobes 

https://nl-nl.facebook.com/626489060892577/photos/820393024835512/


                      SGP        
 
 
Motie  Kaders gebruik ARR 
 
 
 
Constaterende dat: 
 

 In de kadernota diverse bedragen ten laste van de Algemene Risico Reserve ( AAR) worden 
opgevoerd 

 Er twijfels bestaan over de kaders die daarvoor van toepassing zijn 
 

 
Overwegende dat: 
 

 Er onduidelijkheid bestaat over wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de AAR 

 Dat er ook in de vorige coalitieperiode discussies waren over het gebruik van deze reserve 

 Tijdens eerdere debatten met het college is aangegeven dat een discussie hierover wenselijk zou 
zijn.  

 
 
Verzoekt het college op: 
 

1. Om een voorstel aan de raad te doen toekomen waarin de kaders zijn aangegeven welke van 
toepassing zijn voor het gebruik van de AAR.  

 
2. Deze voor te leggen aan de gemeenteraad, uiterlijk en tijdig, voor de behandeling van de begroting 

2020 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vriezenveen, 9 juli 2019 
 
 
CDA-Twenterand          J. Kuilder 
 
PvdA/GroenLinks  S.Reusken 
 
PVV    E.Veltmeier 
 
SGP    J.Jonker 
 
VVD    E.Kobes 
 



 

                      SGP        

 
Motie concreet maken van de voorstellen uit de kadernota 
 
De raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op 9 juli 2019, behandelend de Kadernota 2020 
 
 
Constaterende dat: 
 

 In de Kadernota 2020 een veelvoud van aangekondigde voorstellen en voornemens zijn 
opgenomen 

 Bij deze plannen het ontbreekt aan een tijdspad en financiële onderbouwingen 
 
 

Overwegende dat: 
 

 Om een goede invulling te kunnen geven aan de controlerende taak van de raad deze informatie 
nodig is. 

 In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat deze coalitie de gemeenteraad, actief wil informeren, 
en wil luisteren naar hun argumenten.  

 Dit alleen mogelijk is als daarvoor de juiste informatie wordt aangedragen 
 

 
Verzoekt het college op: 
 

1. Om voor de volgende onderwerpen de raad te voorzien van een tijdspad, inclusief de te nemen 
stappen, wanneer deze onderbouwde plannen uitgewerkt en aan de raad worden aangeboden 

 

 De herpositionering van het jongerenwerk om te komen tot 1 jongereninloop per kern 

 Realisatie overdekt Zwembad 

 Een structurele gezonde financiële exploitatie, inclusief de risico’s, van zowel Het Punt als ook 
van de Klaampe  

 Herijking afvalbeleid 

 Samenwerking en verbinding in het culturele veld 

 Uitwerking centrumgebieden Vriezenveen en Vroomshoop 

 Uitwerking Vitaal Sportpark ’t Midden inclusief mogelijke alternatieven 
 
  

2. Deze voor te leggen aan de gemeenteraad, uiterlijk en tijdig, voor de behandeling van de begroting 
2020 

 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vriezenveen, 9 juli 2019 



 
 
CDA-Twenterand         J. Kuilder 
 
PvdA/GroenLinks  S.Reusken 
 
PVV   E.Veltmeier 
 
SGP   J.Jonker 
 
VVD   E.Kobes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      SGP       

 
 

 
Amendement: Aanpassen dekking kadernota 
 
 
De raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2019, behandelend de 
Kadernota 2020 
 
Besluit: 
 
2.1 De volgende inhoudelijke richtingen in de Begroting 2020 financieel te vertalen en structureel te 
verwerken:  
 
• Het subsidieplafond te verlagen met € 163.000 door de extra bijdrage van € 87.000 zoals deze middels de 
meicirculaire bekend is gesteld in mindering te brengen op het voorgestelde dekkingsvoorstel van het 
college. 
 
 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Vriezenveen, 9 juli 2019 
 
 
 
 
 
CDA-Twenterand          J. Kuilder 
 
PvdA/GroenLinks                 S.Reusken 
 
PVV    E.Veltmeier 
 
SGP    J.Jonker 
 
VVD    E.Kobes 

 

 



 


