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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid’  
Middelen aanpak gezondheidsachterstanden 
De middelen die voort kwamen uit de stimuleringsregeling Gezond In De Stad (GIDS) zijn in 2018 besteed aan de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Het lokaal gezondheidsbeleid heeft als voornaamste doel om invulling 
te geven aan het creëren van meer gezonde levensjaren van de inwoners van Twenterand, zie de paragraaf hieronder. 
 
Start uitvoering nieuw lokaal gezondheidsbeleid  
Het integraal gezondheidsbeleid ‘Krachtige coalities’ 2018-2021 is het afgelopen jaar van start gegaan. In 2018 is er aandacht geweest voor eenzaamheid bij ouderen, tijdens een WeConnect bijeenkomst is een eerste aanzet ge-
weest om tot een aanpak tegen eenzaamheid te komen. Bij de WeConnect bijeenkomst is met partners verdiepend gesproken over eenzaamheid. De ambassadeurs van Westerhaar aan zet hebben zich in 2018 ingezet voor het con-
tinueren van de activiteiten die door de beweegbonnen in Westerhaar mogelijk zijn gemaakt. Daarnaast is in 2018 een groep statushouders geïnformeerd, middels een aantal workshops, over gezondheid en wat daar bij komt kij-
ken. Verder is er aandacht geweest voor het vergroten van gezondheid door preventie van middelengebruik, hierover meer bij ‘intensivering aanpak middelengebruik’.  
 
Verdere uitrol LangGezond Twenterand 
In begin van het jaar is gebleken dat een nieuwe cyclus van LangGezond in 2018 niet haalbaar was. Dit komt onder andere door het stoppen van de ICT partner van LangGezond.  We hebben gekeken naar andere effectieve en inspi-
rerende voorbeelden om in Twenterand te blijven aansluiten bij het doel ‘ouderen zo veel mogelijk langer gezond te laten blijven’ en overleggen met onze partners over een vernieuwde aanpak. 
 
Intensivering aanpak middelengebruik 
In 2018 is gestart met de Pilot GHB casusoverleg. Politie, Tactus en procesmanager Twenterand zijn de vaste deelnemers van dit overleg. Overige ‘partners’ uit het veld sluiten op casusniveau aan wanneer maatwerk wordt ge-
vraagd. Trimbos sluit ook aan voor het genereren van een blauwdruk die beschikbaar zal worden gesteld voor andere gemeenten in Nederland. Het Ministerie van VWS volgt uitkomsten op afstand. In 2018 is toegewerkt om in de 
zomer 2019 de blauwdruk op te leveren. Verder zijn in 2018 bij Tactus extra uren bemoeizorg/ casemanagement ingekocht voor extra inzet op preventie en hulpverlening. Inzet op GHB casuïstiek vraagt een intensieve aanpak. Voor 
de inwoners van Twenterand betekent dit dat zij van begin tot einde traject aan de hand meegekomen worden. Afspraken vinden thuis plaats en richten zich op verschillende leefgebieden om zo een compleet breed te hebben van 
de situatie. Gemeente Twenterand is in 2018 gestart met een inloop ‘drank en drugs’. Deze inloop is bedoeld voor inwoners die zich zorgen maken of vragen hebben over hun eigen alcohol- of drugsgebruik of dat van iemand in 
hun omgeving. Zij kunnen bij de inloop ook terecht voor zorgen of vragen over gamen, gokken of ander verslavend gedrag. Een ervaren professional van Tactus verslavingszorg gaat met ze in gesprek en geeft vrijblijvend informatie 
en advies. Er hebben zich 5 mensen gemeld. Ook is er in 2018 samen met partners uit het voorveldveld/preventie een menukaart ontwikkeld. Met deze menukaart is in één opslag duidelijk wat het preventie/voorlichtingsaanbod is 
van alle verschillende partijen, verschillende niveaus en voor de verschillende doelgroepen. Partijen werken met elkaar samen en bundelen kennis op basis van actuele thema’s en onderwerpen en ontwikkelen een volledig aanbod 
op voorlichtingsgebied. Onderwerpen/ thema’s worden opgehaald uit de praktijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen. De eerste ‘smaak’ is klaar, er wordt gewerkt aan smaak twee. Als laatste heeft er in 2018 voor 
(sport)verenigingen een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij dieper is ingegaan op de dilemma’s rond jeugd en alcohol in sportkantines. Theater in combinatie met theorie. Leerzaam en ‘met elkaar’ kijken op welke manier vereni-
gingen elkaar maar ook vanuit gemeente Twenterand kunnen gaan ondersteunen naar NIX18.  
 
‘Hulp in nood is geboden waar nodig’  
In 2018 zijn we verantwoordelijk geworden voor de aanpak personen met verward gedrag. In Twente is dit ook regionaal opgepakt binnen de bestuurscommissie Publieke gezondheid, in afstemming met veiligheid.  Hiervoor is lan-
delijke subsidie verkregen van ZonMW. Hierbij is een project Street triage  gestart met medewerking van de GGZ, politie en ambulancedienst, waarbij een ambulance op de meldingen afgaat. Lokaal zijn wij ook bij sociaal domein 
problematiek verantwoordelijk voor de zorgopvolging van deze personen. Via ons procesmanagement in samenwerking met de Wmo-consulenten en zorgnetwerken kan dit worden opgepakt.  In 2018 hebben zich lokaal nog geen 
grote incidenten voorgedaan waarvoor uitgerukt moest worden.   
 
Bestrijden eikenprocessierups  
Door het warme en droge voorjaar van 2018 heeft er een explosieve groei van eikenprocessierups plaatsgevonden. De bestrijding van eikenprocessierups op locaties waar veel mensen bij elkaar komen, heeft veel meer tijd en geld 
gekost dan in de begroting was voorzien. Hierdoor zijn de kosten voor 2018 fors hoger dan voorgaande jaren en is bijgeraamd bij de Berap. 
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Monitoring    

Beleidsdoelen 2018 2017 2016 2015 Bron 

 Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid         

Aantal bereikte ouderen binnen project 
'Lang gezond'* n.v.t. 589 n.v.t. 1.493 Gemeente Twenterand 

 Hulp is geboden waar nodig          

Aantal beschikbare en in kaart gebrachte 
AED's (incl. AED's in particulier eigendom) 88 90 90 88 Hartslagnu.nl  
Minimaal aantal inwoners uit Twenterand 

die staan ingeschreven op 
www.hartslagnu.nl 1.039** 1.166 1.011 1.082 Hartslagnu.nl  

Mate waarin hulpverlening bij tijdelijk 
huisverbod wordt aangeboden (%) 100% 100% 100% 100% 

Avedan Maatschappelijk 
werk  

Mate van acceptatie hulpverlening bij tij-
delijk huisverbod (%) 100% 100% 100% 100% 

Avedan Maatschappelijk 
werk  

Aantal basisscholen met voorlichting over 
middelengebruik 8 - - - Tactus Verslavingszorg 

Monitoring 

*Deelname is mede afhankelijk van het aantal huisartsen dat aan het project deelneemt en hoeveel 65-75 jarigen zij 
in hun bestand hebben. Dit verklaart de fluctuatie. 

**Hartslagnu.nl heeft in 2018 een nieuw systeem geïmplementeerd. Profielen die onvolledig waren of er dubbel in 
stonden zijn verwijderd. 
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Beoogd maatschappelijk effect 

Verbindingen met andere doelenbomen 
- Cultuur 
- Sport 
- Sociale Zaken 
- Maatschappelijk ondersteuning 
- Jeugd 

Iedere inwoner is zo lang en zoveel 
mogelijk zelfredzaam 

D
oe

le
n 

Onderwijsachterstanden 
zijn teruggedrongen 

Laaggeletterdheid is  
afgenomen 

 
Onderwijsvoorzieningen  

zijn toegankelijk 

Ko
p 

16
 p

un
t 

Su
bd

oe
le

n  

Voor alle 
doelgroepkinderen 
van 2½ - 4 jaar is 
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beschikbaar 

 

Een ontmoetings- 
plek is beschikbaar 
voor ouders en hun 

kinderen in de leeftijd 
van 0 - 2½ jaar in  

vier kernen 

 

Harmonisatie van 
peuterspeel- 

Zaal/kinderopvang 
(100% bereik)  

 
Inwoners  

verlaten het  
onderwijs met een  

startkwalificatie 

 
 

Laaggeletterde inwoners 
volgen taalcursussen  

 

 

 
Onderwijshuisvesting   
en leerlingenvervoer 

voldoet aan vastgestelde  
norm 

 

Taalniveau 
pedagogisch 

medewerkers VVE 
voldoet aan 

gestelde norm 

 

Kinderen  
krijgen een passende  

onderwijsplek en  
afgestemde (jeugd)hulp 

/zorg 

Wat wilden we bereiken 

Doelen 
‘Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen’  
Wanneer een kind ten opzichte van leeftijdgenoten achter is in onderwijs of opleiding, is sprake van een onderwijsachterstand. Een kind met een onderwijsachterstand noemen we een achterstandsleerling. Dit begrip wordt gebruikt 
om leerlingen aan te duiden die een onderwijsachterstand hebben of dreigen op te lopen omdat hun ouders laag opgeleid zijn. De huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk  
onderwijsachterstandenbeleid (goab) is verlengd tot en met 2018.  
 
‘Laaggeletterdheid is afgenomen’  
Laaggeletterden zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. In de gemeente Twenterand wordt het aantal inwoners tus-
sen de 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven geschat op 3.500.  
 
‘Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk’  
De voorzieningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan de normen die in de lokale verordeningen zijn vastgelegd. Tevens zorgt de gemeente dat er in specifieke gevallen extra ondersteuning beschikbaar is 
voor kinderen in aanvulling op een passende onderwijsplek, zoals het passend onderwijs beoogt. 
 
 
 



Onderwijs | Jaarverslag | 2018 

3.3 Maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  55 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Reguliere peuterplaatsen zijn beschikbaar’ ‘Voor alle doelgroepkinderen van 2½ - 4 jaar is een VVE-plaats beschikbaar’  
 In 2018 waren 77 VVE plaatsen en 84 reguliere plekken beschikbaar. Er zijn in 2018 170 peuters bereikt, waarvan 103 doelgroep peuters en 67 reguliere peuters.    
 
‘Taalniveau pedagogische medewerkers VVE voldoet aan gestelde norm’  
Vanaf 2016 moeten alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de VVE voldoen aan een bepaald taalniveau. In 2018 voldoet het overgrote deel van de medewerkers aan het taalniveau Nederlands 3F. Helaas voldoen 
nog niet alle medewerkers aan de gestelde norm. Deze medewerkers mochten niet worden ingezet op VVE groepen.   
 
‘Harmonisatie van peuterspeelzaal/kinderopvang (100% bereik)’  
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende VVE-plaatsen voor kinderen die tot de doelgroep behoren. Hiervoor zijn beleidskaders en is een subsidieregeling vastgesteld. In 2018 heeft de harmonisatie van 
het peuterspeelzaalwerk en kinderopvangorganisaties plaatsgevonden. Doel van de harmonisatie is onder andere om VVE gemeentebreed te kunnen aanbieden. Er is in het traject van de harmonisatie peuterspeelzaal/
kinderopvang onderzocht of er ook VVE aangeboden kan worden bij meerdere peuterspeelzalen/kinderdagverblijven. De kleinere kinderopvangorganisaties zijn in 2018 gestart met het VVE-klaar maken van hun organisaties. Dit 
proces is nog in ontwikkeling.  
 
‘Laaggeletterde inwoners volgen taalcursussen’  
In 2018 is het nieuwe actieplan laaggeletterdheid in werking getreden. Er zijn veel acties uitgezet zoals bijvoorbeeld taalcursussen via het ROC van Twente of het Taalpunt Twenterand en de ‘’VoorleesExpress’’. Het project Taal-
maatjes is in samenwerking met Vluchtelingenwerk gestart en zo heeft het Taalpunt ook een bijdrage geleverd aan verschillende gemeentelijke stukken (zie doelenboom Bedrijfsvoering). Daarnaast zijn er in samenwerking met 
het onderwijs verschillende activiteiten t.a.v. taalontwikkeling opgezet. Met deze ingezette activiteiten is mooie vooruitgang geboekt wat betreft de taalontwikkeling van onze inwoners. 
 
‘Nieuwbouw brede school Vroomshoop’  
In oktober 2018 is de brede school Vroomshoop opgeleverd. Het is een nieuwe plek voor de leerlingen en docenten van speciaal basisonderwijs De Sleutel, regulier basisonderwijs ’t Groeipunt en de peuterspeelzaal, kinderopvang 
en buitenschoolse opvang van de Klimboom. En ook de nieuwe locatie voor het bestuurskantoor van PCBO Vroomshoop. Het resultaat; een duurzaam en bovendien gasloos gebouw.  

Monitoring 

Monitoring   

Beleidsdoelen 
2018 Bron 

     

Aantal peuters dat wordt bereikt (zowel reguliere peuters als 
doelgroeppeuters (VVE)) 

 170 
SKT De Cirkel 

 

Aantal cursisten die een taalcursus volgen bij het ROC 50  ROC 

Aantal cursisten aangemeld via Taalpunt 

 
37 Taalpunt 
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Beoogd maatschappelijk effect 

Verbindingen met andere doelenbomen 
- Cultuur 
- Economie en toerisme 
- Sport 
- Sociale Zaken 
- Maatschappelijke ondersteuning 
- Gezondheidszorg 
- Onderwijs 
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en preventie 

Wat wilden we bereiken 

Doelen 
‘Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden’  
De meeste jeugdigen groeien probleemloos op, ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Daarnaast zijn er voldoende voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, educatie, gezondheid en vrije tijd waarin de 
Twenterandse jeugd zich kan ontwikkelen.  
 
‘Er is preventie van problemen bij jeugd’  
De gemeente wil voorkomen dat lichte opvoed- of opgroeivragen uitgroeien tot zorgvragen.  
 
‘Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders’  
Voor ouders en jeugdigen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat alles vanzelf goed verloopt, is aanvullende ondersteuning of zorg nodig om ook voor hen de kans om evenwichtig op te groeien mogelijk te maken of te vergroten. 
We streven naar effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken met als doel dat ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk hun eigen leven (weer) vorm kunnen ge-
ven. De gemeente heeft op grond van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Met deze verantwoordelijkheden heeft de gemeente meer instrumenten in handen om 
hierop te sturen. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving’  
Zowel afzonderlijk als met elkaar hebben de jongerenwerkpartners verschillende activiteiten uitgevoerd voor en door de jongeren en hun sociale omgeving. Ook in 2018 is ingezet op de projecten Young Leaderz en Leefstijl. Beide 
projecten worden in samenwerking met de verschillende partners in het jongerenwerk, het straathoekwerk en het onderwijs opgepakt. Jongeren ontdekken waar hun talenten liggen en worden versterkt in hun vaardigheden. In 
2018 is o.a. ingezet op het thema ‘Back to the line’; een thema specifiek gericht op weerbaarheid. 
  
‘Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund’  
Naast het straathoekwerk, werkt ook het jongerenwerk steeds meer outreachend. Hierdoor worden jeugdigen die zich in de openbare ruimte ophouden steeds gerichter ondersteund en waar nodig doorgeleid naar hulpverlening. 
Ook worden jeugdgroepen binnen Twenterand besproken in het netwerkoverleg ’Wijk en Veiligheid’. In dit overleg zitten meerdere partners aan tafel waaronder jongerenwerk, straathoekwerk, gezinswerk, politie en gemeentelijke 
procesmanagement. Er wordt een lijn uitgezet hoe betreffende jeugdgroepen te benaderen en waar nodig te ondersteunen. Het afgelopen jaar waren er concreet twee (overlastgevende) ‘jeugdgroepen’ in Twenterand. De politie 
heeft voor deze twee groepen een groepsscan uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat één groep uit elkaar was gevallen en er onvoldoende samenhang was om hiervoor een groepsaanpak uit te rollen. Voor de andere groep geldt 
dat op basis van de groepsscan er begin 2019 een groepsaanpak verder wordt ontwikkeld en uitgerold op basis van de verkregen informatie over de groep en de leden.   
 
‘Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie’  
Ook in 2018 is het jongerenwerk binnen de gemeente een belangrijke toegankelijke basisvoorziening die zich richt op activering en preventie. De continuïteit van het jongerenwerk is in 2018 niet belemmerd geweest, ondanks de 
vertraging in de herpositionering van het jongerenwerk . Na overleg met alle partners van het jongerenwerk, is besloten tot een doorstart van de herpositionering. 
 
Als gemeente zetten we extra in op kwetsbare doelgroepen door te investeren in de regionale sportcoach aangepast sporten, deel te nemen aan het project Grenzeloos actief en inwoners de mogelijkheid te bieden om gebruik te 
maken van het jeugdfonds Sport en Cultuur. Ten behoeve van preventie zet de gemeente ook steeds meer in op nieuwe vormen van vrij toegankelijke basisvoorzieningen. In 2018 is gestart met de verkenningen van een 
‘echtscheidingsloket’ en van de mogelijkheden voor laagdrempelige en vroegtijdige inzet van een kindercoach. Om het aanbod inzichtelijk te maken, is er een placemat met het vrij toegankelijk ondersteuningsaanbod in Twente-
rand gemaakt. Deze is eind 2018 verspreid onder de gemeentelijke consulenten en wordt in 2019 breder verspreid naar o.a. onze maatschappelijke partners.  
 
‘Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg’  
De gemeente kent een stevige lokale leeftijd- en domein overstijgende netwerkstructuur en ketenaanpak, waarin tijdig signalen worden opgepakt en zo nodig doorgeleid. De kernteams en onze netwerkoverleggen zijn een belang-
rijk onderdeel van onze sluitende keten. In 2018 heeft de focus vooral gelegen op de doorontwikkeling van de kernteams. Meer informatie hierover, zie doelenboom maatschappelijke ondersteuning (deelprogramma 1). Het vroeg-
tijdig signaleren binnen de keten is van belang. Met diverse partijen en inwoners is in de diverse kernen gestart met (de voorbereiding van) bijeenkomsten rondom het thema vroegsignalering. Een aanpak waarin het initiatief bij 
onze inwoners lag, maar ondersteuning vanuit professionele partijen geboden werd. De reeds georganiseerde bijeenkomsten over vroegsignalering zijn grotendeels goed bezocht.    
 
In Twenterand hebben diverse partners een werkwijze ontwikkeld die moet zorgen voor een betere aansluiting als jongeren met jeugdhulp de volwassen leeftijd bereiken. Met de nieuwe werkwijze bekijkt de hulpverlener rond de 
leeftijd van 16,5 jaar samen met de jongere of hij of zij ook na de 18de verjaardag zorg en ondersteuning nodig heeft. Als dit het geval is, dan wordt hiervan vroegtijdig melding gedaan bij de gemeente Twenterand. Op die manier 
is er voldoende tijd en ruimte om binnen de bestaande wet- en regelgeving een passende oplossing te vinden voor de jongere. Er kan bijvoorbeeld vroegtijdig worden gezocht naar een plek voor de jongere om te wonen en hij of 
zij kan begeleid worden richting een vervolgopleiding en/of werk. Met deze werkwijze hopen we eerder bepaalde casussen in beeld te krijgen zodat een jongere tijdig wordt geholpen in de overgang van 18- naar 18+. 
 
In het eerste halfjaar van 2018 hebben de veertien gemeenten in Twente besloten dat het Veiligheidshuis en Veilig Thuis Twente (VTT) intensiever gaan samenwerken. Ze maken sinds 2018 onderdeel uit van de Regio Twente. Dit 
besluit komt voort uit een landelijke opdracht om de samenwerking tussen het zorg- en strafdomein te verstevigen. Veilig Thuis Twente en het Veiligheidshuis spelen hierin beide een belangrijke rol. Concreet betekent dit dat met 
ingang van eind 2018 het Veiligheidshuis Twente en Veilig Thuis Twente vanaf dezelfde locatie (het kantoor regio Twente) hun werkzaamheden zijn gaan uitvoeren en beide organisaties zijn bezig met nadere afspraken over het 
delen van gegevens (rekening houdend met privacy aspecten). 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund’  
Gemeente Twenterand zet in op het versterken van haar lokale voorliggende voorzieningen, waarmee we zwaardere problematiek zoveel mogelijk willen voorkomen. Hiervoor is in 2017 gestart met de pilot POH Jeugd-GGZ. Vanwe-
ge goede resultaten, is in 2018 besloten de POH-Jeugd-GGZ structureel in te bedden. Daarnaast is in 2018 gestart met een tweejarig project om de samenwerking met de belangrijkste externe verwijzers (gecertificeerde instellingen 
(jeugdbescherming/jeugdreclassering) en huisartsen) te intensiveren en gerichte samenwerkingsafspraken met hen te maken. De gemeente heeft hierbij de wens om meer ‘mee te kijken’ bij de inzet van hulp die afgegeven wordt 
door wettelijke verwijzers buiten de gemeentelijke toegang om. Deze intensivering in samenwerking heeft ertoe geleid dat externe verwijzers de gemeente steeds beter weten te vinden en de gemeente steeds vaker consulteren 
om mee te denken in bijvoorbeeld mogelijkheden in het voorliggende veld. De resultaten hiervan zijn positief en levert ook financieel winst op.  
 
Ondanks ingezette maatregelen en positieve ontwikkelingen, is er in 2018 helaas nog steeds sprake van een stijging van uitgaven binnen het sociaal domein. De uitkomsten 2018 voor de nieuwe taken Wmo en jeugdhulp komen 
dichtbij de (aangepaste) begroting 2018 (lees: berapniveau) uit. Er is een relatief klein tekort t.o.v. de begroting van ca. € 16.000. Dit kleine tekort wordt verklaard door incidentele kosten nabetalingen (zogenaamde overloop). 
Daarbij merken wij op dat onze inspanningen, zoals verwijsinterventies, kernteams en POH jeugdGGZ, ook bijsturen in de stroom indicaties en dus bijdragen aan vermindering van zorgkosten.  
Het tekort wordt gedekt uit de reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de jaarrekening. Het feitelijk tekort 2018 op deze 2D is 3,8 miljoen vergeleken met de rijksbijdrage. Hoofdoorzaken -in algemene zin- rond de stijgen-
de kosten zitten in meerkosten bij jeugdhulp (volumes/duurdere zorg) in combinatie met dalende rijksbijdrage Wmo. De meerkosten van de uitvoering (m.n. personeelskosten) zijn meebewogen in 2018 zoals reeds aangegeven in 
de Berap en komen daar nog bij. Cliëntontwikkeling, hogere complexiteit in casuïstiek, een intensievere werkwijze en de wil om wachtlijsten bij onze toegang te voorkomen waren hierin bepalende factoren. In essentie zit de extra 
formatie vooral in de dienstverlening (consulentenfuncties) en de administratieve verwerking. Inzake Wmo oud (Hulpmiddelen en Huishoudelijke ondersteuning) is er respectievelijk een nadeel en een al eerder verwacht incidenteel 
voordeel.  De reserve sociaal domein is eind 2018 ca. 3 miljoen regulier en bij de jaarrekening treft u een voorstel aan voor de besteding van de middelen van het fonds tekortgemeenten (stroppenpot). Hierbij wordt gekeken naar 
de benodigde weerstandscapaciteit. Een reserve op niveau blijft hard nodig want uitgaven zijn niet stabiel (open einde) en er zijn in 2019 meerkosten en grote risico’s bijv. door de duurdere contracten (reële prijzen/indexering) in 
de nieuwe Twentse inkoop, H.O., dynamiek in de uitvoering SW en er is er “werk c.q. investeringsgeld” nodig om aanvullende besparingen te realiseren, zo loopt bijvoorbeeld ook het innovatiefonds af. Ook is er nog geen concreet 
zicht op structurele c.q. incidentele extra rijksoplossingen voor de tekorten van gemeenten (planning 2021). In de kadernota wordt hier op teruggekomen. 
 
In 2018 heeft ook de regionale inkoop voor Wmo en Jeugd plaats gevonden. Een belangrijk onderdeel van de inkoop was de invoering van het Twents Model. Ondersteuningsbehoeften Wmo en Jeugd, Consultatie & Diagnostiek, Wo-
nen & Verblijf, Dyslexie, Beschikbaarheidsvoorzieningen en Medicatiecontrole zijn ingekocht. Op basis van gunningscriteria is een groot aantal aan partijen hiervoor gecontracteerd, zodat er een ruime keuzevrijheid is voor inwoners. 
In 2018 is eveneens het subsidietraject voor Maatregelhulp afgerond. Het Twents model is een uniek integraal model waarbij de uitwerking in de praktijk en financieel spannend is voor 2019 en verder. In 2018 is de implementatie 
van het model en de herindicaties al grotendeels voorbereid en de komende tijd blijft dit intensieve aandacht vragen. Vanwege de inkoop is ook de verordening Jeugdhulp aangepast. De nieuwe verordening Jeugdhulp is in decem-
ber 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast heeft het college in december 2018 de beleidsregels Jeugdhulp vastgesteld waarin wijzigingen met betrekking tot het Twents model zijn opgenomen.  
 
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdhulpregio’s in het land konden een aan-
vraag doen voor het Transformatiefonds (bekostigd door gemeenten en het Rijk) voor 1 oktober 2018. De jeugdhulpregio Twente heeft dit ook gedaan. De aanvraag van de jeugdhulpregio Twente voor het Transformatiefonds is 
goed gekeurd. Jaarlijks wordt er een bedrag van ruim 1,35 miljoen euro uitgekeerd in de jaren 2018, 2019 en 2020. In Twente wordt dit geld ingezet om samen met onder andere aanbieders en samenwerkingsverbanden onderwijs 
te werken op drie thema’s aan zogenaamde Ontwikkeltafels. Hier worden analyses gedaan, pilots opgezet en wordt gekeken wat de beste manier is om met de thema’s aan de slag te gaan. De drie thema’s zijn: ‘ieder kind doet 
naar vermogen mee in zijn eigen omgeving’, ‘kinderen groeien veilig op in Twente’ en ‘jongeren op weg naar volwassenheid’. 
 
‘Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen’ 
Naast gerichte hulp aan gezinnen heeft de gemeente in 2018 diverse mogelijkheden als opvoedcursussen en voorlichtingsbijeenkomsten aan ouders/opvoeders geboden. Tijdens de week van de opvoeding is vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (‘Loes’) aandacht besteed aan het Thema ‘Opvoeden is samenspel’. Er heeft een lezing plaatsgevonden met als titel ’Samen Spelen wat nou delen...’ over ruzie tussen broertjes en zusjes, samen spelen of niet 
en nog veel meer. Daarnaast is met diverse partners samengewerkt aan een ’menukaart’ m.b.t. cursusaanbod. Zie doelenboom Gezondheidszorg. 
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Monitoring Monitoring 

Monitoring      

Beleidsindicatoren 2018 2017 2016 2015 Bron 

Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen       

Aantal activiteiten dat dor jongeren zelf 
wordt georganiseerd bij St. Zorgsaam 

Twenterand (SZST) 
70 99* 140* 127 

Stichting ZorgSaam Twenterand 
(SZT) 

Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders       

Aantal bezoekers CJG Loket 82 108 63 108 SZT 

Aantal Bezoekers website Loes.nl 296.265** 333.714 322.316 332.080 GGD Regio Twente  

Aantal uitgevoerde trajecten BOR 4 8 7*** 5*** Humanitas 

Aantal uitgevoerde trajecten Homestart 1 4 1*** 1*** Humanitas 

Er is een sluitende keten van tijdige vroeg signalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg       

Aantal jongeren gemeld in het zorgnetwerk 
door SZT 

57 117 104**** 16 SZT 

Kwetsbare jeugd incl. jeugdgroepen wordt/ worden ondersteund       

Aantal individuele coaching plannen door 
SZT 

13 18 31 20 SZT 

Aantal jeugdige/jongvolwassen vrijwil-
ligers dat betrokken is bij het jongerenwerk 

van SZT 
188 215 197 184 SZT 

           

Aantal jeugdige / jongvolwassen vrijwil-
ligers dat betrokken is bij het hergepositio-
neerde jongerenwerk. (150)  235 -  -    Betrokken partijen jongerenwerk 

Een overzicht van vrij toegankelijke voor-
zieningen per kern.  Gereed -    Gemeente 

Totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp per 
2018  951 874 822  Interne systemen 

Verplichte indicatoren 2018 2017 2016 2015 Bron 

         

Jongeren met een delict voor de rechter  - - -  0,98 Waarstaatjegemeente.nl 

Kinderen in uitkeringsgezinnen - -  - 3,96 Waarstaatjegemeente.nl 

Melding Kindermishandeling - - -  - Waarstaatjegemeente.nl 

Werkloze jongeren - -  - 1,76 Waarstaatjegemeente.nl 

Jongeren tm 18 jaar met jeugdhulp 7,7***** 9,9 7,7 8,3 Waarstaatjegemeente.nl 

Jongeren tm 18 jaar met jeugdbescherming 1,5***** 1,6 1,4 1,5 Waarstaatjegemeente.nl 

Jongeren tm 18 jaar met jeugdreclassering 0,2***** 0,2 0,4 0,4 Waarstaatjegemeente.nl 

* In samenwerking met professionals.  
** Andere bron gebruikt. Voorheen kwamen cijfers van Stichting ZorgSaam Twenterand. Vanaf dit 
jaar wordt GGD Regio Twente als bron gebruikt.   
*** Zowel koppelingen als consulten  
**** 2016 laat een explosieve groei zien, dit heeft enerzijds te maken met de manier van registre-
ren, anderzijds is er een toename van jongeren (tot 23 jaar) én van ouders, die steeds meer be-
kend zijn met de functie van het jongerenwerk in de preventieve sfeer, en contact zoeken met en 
een beroep doen op jongerenwerkers bij ( beginnende) problemen.  
***** cijfers van het eerste half jaar 2018 
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Overzicht 3.3 baten en lasten Maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid   

     

 Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar 

Doelenboom sociale zaken     

Lasten 19.907.989 20.294.288 19.461.239 205.533 

Baten -16.017.375 -15.758.501 -15.080.253 0 

Saldo van baten en lasten 3.890.615 4.535.786 4.380.986 205.533 

     

Doelenboom maatschappelijke ondersteuning     

Lasten 10.237.136 11.223.469 11.074.321 19.300 

Baten -6.003.895 -5.990.083 -5.989.114 0 

Saldo van baten en lasten 4.233.241 5.233.386 5.085.207 19.300 

     

Doelenboom gezondheidszorg     

Lasten 1.602.785 1.714.392 1.590.860 0 

Baten 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 1.602.785 1.714.392 1.590.860 0 

     

Doelenboom onderwijs     

Lasten 3.687.607 4.163.386 3.531.314 25.000 

Baten -471.045 -379.904 -340.904 0 

Saldo van baten en lasten 3.216.562 3.783.482 3.190.410 25.000 

     

Doelenboom jeugd     

Lasten 14.186.837 13.829.298 12.476.996 0 

Baten -8.957.423 -8.957.415 -8.821.706 0 

Saldo van baten en lasten 5.229.414 4.871.883 3.655.290 0 

     

Totaal programma lasten 49.622.355 51.224.833 48.134.730 249.833 

Totaal programma baten -31.449.738 -31.085.903 -30.231.977 0 

Totaal saldo van baten en lasten 18.172.617 20.138.930 17.902.753 249.833 

     

Mutaties reserves programma -1.189.799 -2.479.959 -1.844.173 -4.445.183 

Geraamd resultaat 16.982.818 17.658.970 16.058.580 -4.195.350 
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Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 3 is ruim € 1.966.000 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens. 
 
- De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2018 overschreden met € 110.000. De kosten zijn toegenomen door nieuwe tarieven als gevolg van de aanbesteding en minder flexibiliteit op het vervoer door afbakening van de 

definitie op maatwerk. Hierdoor zijn er meer uitzonderingen op het structurele vervoer (incidenteel maatwerkvervoer is kostbaarder). Daarnaast is er een volumetoename in verband met een toename leerlingenvervoer naar 
praktijkonderwijs. In de begroting 2019 is reeds rekening gehouden met deze hogere lasten  

- De afrekening van ‘de Cirkel’ over 2017 (die in 2018 is ontvangen) in het kader van het OAB, is lager dan verwacht. Dit levert een voordeel op van bijna € 81.500. 
- Voor de zorgcomponent is € 500.000  afgezonderd van het krediet van de Brede school. Dit wordt in 1x afgeschreven. Hiervan is in 2018 € 4.760 uitgegeven. Het restant krediet is dus nog € 495.240. De rest van de onderschrij-

ding op kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat in de begroting ervan uit is gegaan dat de school eind 2017 zou worden opgeleverd. Derhalve is over het gehele bedrag rente geraamd. De oplevering heeft echter eind 2018 
plaatsgevonden. In 2018 is rente toegerekend aan de boekwaarde per 1 januari. De grootste uitgaven hebben echter in 2018 plaatsgevonden. 

- Het budget voor harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen is in 2018 onderschreden met bijna € 29.500, omdat alle geraamde acties op dit onderdeel nog niet zijn uitgevoerd (een deel zal plaatsvinden in 2019). 
- De kosten voor het integraal jeugdbeleid zijn bijna € 27.500 lager dan geraamd, omdat er minder projecten zijn uitgevoerd. 
- In 2018 is het innovatiebudget onderschreden met bijna € 79.000. € 15.000 wordt veroorzaakt door een afrekening van 2017. Voor het overige deel van het budget ad € 63.865 wordt bij bestemming van het rekeningsaldo 

voorgesteld dit naar 2019 te schuiven. 
- Het budget voor het innovatiefonds sociaal domein is onderschreden met € 130.700. Dit budget is beschikbaar voor meerdere jaren (aanvraagrondes), nog niet alle kosten zijn geboekt. Het bedrag is verrekend met de reserve 

‘sociaal domein’ ten behoeve van de kosten die in 2019 worden geboekt. 
- De kosten voor het integraal genotsmiddelenbeleid zijn ruim € 56.000 lager dan bij de begroting vanuit is gegaan. Deze kosten worden waarschijnlijk in 2019 gemaakt. De kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reser-

ve ‘integraal genotsmiddelenbeleid’, waardoor deze bijdrage eveneens lager is dan begroot. 
- De kosten voor onderhoud en opleidingen voor AED’s zijn in 2018 € 17.000 lager dan geraamd. Er zijn minder AED’s ingezet dan verwacht. 
- Bij de bestuursrapportage is aangegeven om het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups te verhogen naar € 140.000 in verband met grote aanwezigheid van deze rupsen en de overlast die er door veroorzaakt 

wordt. Het budget is in 2018 uiteindelijk onderschreden met ruim € 42.000 omdat de prognose lastig in te schatten was. Begroting 2019 sluit aan op rekeningcijfer 2018.  
- De kosten met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning worden in 2018 onderschreden met € 340.000. Voor 2019 wordt echter een overschrijding verwacht, naar aanleiding van verdere tariefsverhoging en de invoering 

van een abonnementstarief. De onderschrijding is in de reserve ‘sociaal domein’ gestort. Deze is in 2019 beschikbaar om de overschrijding in 2019 op te kunnen vangen. De begroting is eenmalig te hoog geweest. Het dossier 
is afgelopen jaar dynamisch geweest vanwege invoering nieuwe loonschaal (met terugwerkende kracht of niet) invoering abonnementstarief (miv?). Het idee is dat de onderschrijding van 2018 de verwachte overschrijding 
van 2019 op kan vangen. Voor 2020 is een onderzoek gestart (regionaal) om de kosten beheersbaar te houden.  

- De budgetten met betrekking tot de voorzieningen in het kader van de WMO zijn in 2018 in totaal met € 110.000 overschreden en dit bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’. Bij de bestuursrapportage was dit al 
voorzien en is de begroting verhoogd met € 150.000. Ten opzichte van de berap blijkt nu nog een overschrijding, met name op de grote woningenaanpassingen. Dit wordt veroorzaakt door meerkosten trapliften (nieuw con-
tract en nieuwe tarieven), maar vooral door een toename van de kosten in verband met langer thuis wonen (woningaanpassingen). Er zijn in het 2e halfjaar 3 nieuwe inwoners komen wonen in Twenterand die dit nodig had-
den (niet te voorzien). 

- De kostenontwikkeling op het terrein van het inkomensdeel Participatiewet is redelijk conform de verwachting bij de berap. Alleen de kosten van loonkostensubsidie zijn hoger dan verwacht (werkelijk € 290.000; begroot € 
145.000). Per saldo is sprake van een voordeel van € 144.000 op het I-deel dankzij de definitieve rijksbijdrage die in oktober bekend is gemaakt. Dit bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’.  

- De voorlopige rijksbijdrage 2019 is aanzienlijk lager dan 2018. Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze meevaller dus incidenteel is.  
- De budgetten inzake het W-deel Participatiewet zijn in totaal per saldo met € 240.000 onderschreden en het bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’. Er zijn minder re-integratiekosten gemaakt dan bij de begro-

ting vanuit is gegaan. Dit wordt veroorzaakt door outsourcing van begeleidingskosten naar Extend. Deze kosten zien we terug in de WSW budgetten. Daarnaast komen loonkostensubsidies voornamelijk ten laste van het inko-
mensdeel Participatiewet. In de begroting 2019 is reeds geanticipeerd op lagere kosten. 

- De totale kosten voor WSW zijn € 362.00 lager dan geraamd en het bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’. De begroting WSW wordt opgebouwd uit 2 componenten: 
• doorbetaling van de rijksbijdrage;  
          Wij betalen de rijksbijdrage per AJ door aan Soweco. Afwijkingen in aantallen AJ zijn een risico voor de gemeente. Over 2018 heeft dit geresulteerd in een voordeel van € 55.000 
• bijdrage in exploitatietekort / ov kosten SW;  
          Aan Larcom en Soweco worden jaarlijks bijdragen verstrekt ter dekking van het exploitatietekort. Uit deze begroting worden naast de exploitatiebijdragen ook de extra opdrachten aan bijvoorbeeld Extend bekostigd.  
  
Onderstaande posten zijn in 2018 onderschreden, omdat de kosten pas in 2019 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2019, waardoor dit tot een over-
schrijding zou kunnen leiden in 2019. Als verklaring kan dan verwezen worden naar dit jaarverslag. 
 
Harmonisatie kopv/psz   € 29.468 
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3.3 Programma Klantgerichte organisatie en Bestuur  

 
Het programma Klantgerichte organisatie en bestuur 
(werkprogramma Fundament) omvat alle bedrijfsvoe-
ring en organisatieontwikkeling. Beoogd effect is een 
(financieel) gezonde organisatie die inspeelt op de 
ontwikkelingen in de maatschappij. De doorontwikke-
ling naar een kernorganisatie staat hierbij de komen-
de jaren centraal.  
 
Uitgangspunten van de doorontwikkeling zijn: 
-  Wettelijke taken worden uitgevoerd  
- Het bestuur kan goed besturen 
- Doelen worden met en door de samenleving  
   gerealiseerd 
 
 
 

 
Om dit te bereiken wordt langs 2 lijnen gewerkt: 
- Focus op de samenleving 
- Slimmer organiseren 
 
Daarom wordt vooral ingezet op professionaliseren, 
digitaliseren en samenwerking. 

Doelenbomen 
 
Binnen dit programma zijn de volgende 
doelenbomen opgenomen: 
1. Dienstverlening en klantcontact 
2. Bedrijfsvoering 
 
 
Per programma/doelenboom worden  
de volgende vragen beantwoord:  
- Wat wilden we bereiken? 
- Wat hebben we bereikt en wat hebben we  

daarvoor gedaan? 
- Wat heeft het gekost?  
 

 
 

Beoogd maatschappelijk effect 

De beoogd maatschappelijke effecten binnen dit programma zijn: 
 
A. Klantgedreven dienstverlening 
B. Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een goed functio-

nerende gemeente 
 
 



65 3.4 Klantgerichte organisatie en bestuur 

Wat wilden we bereiken 

Doelen 
 
‘De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel’  
Bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van Nederland wordt de identiteit  
vastgesteld en vastgelegd waardoor rechten ontstaan op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Alle inwoners van de gemeente Twenterand zijn geregistreerd met een set van gegevens in de basisregistratie personen 
(BRP). Het actueel zijn van de geregistreerde gegevens bepaalt de kwaliteit. De persoonsgegevens moeten van een kwalitatief hoog niveau zijn, omdat honderden publieke instellingen deze gegevens gebruiken in hun contacten 
met de inwoner. Naar aanleiding van brondocumenten (authenticiteit) worden de gegevens in de BRP geactualiseerd.  
 
‘De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht’  
Bij klantgedreven dienstverlening gaat het om meer dan alleen een goed geregeld (digitaal) proces. Mensen willen een benadering die aansluit bij hun eigen leefwereld. Standaardisatie past evengoed binnen het streven naar 
dienstverlening met de menselijke maat als maatwerk, mits de keuzes die daarin gemaakt worden volgen uit de leefwereld van mensen.  
Er is een toenemend besef dat mensen graag zelf hun zaken regelen, wanneer het hun uitkomt. Self service door de inwoner en ondernemer. Voor mensen die dat niet kunnen bieden we ondersteuning. Standaard waar het kan, 
persoonlijk en op maat waar het moet.  
 
‘De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed’  
Bij klantgedreven dienstverlening geloven we dat de kracht voor goede dienstverlening in de betrokkenheid, professionaliteit en ruimte zit van de medewerkers. Toegankelijk qua (toegangs-)kanalen en werken volgens onze dienst-
verleningskernwaarden: professioneel, invoelend en respectvol, oplossingsgericht en transparant. De logica (of de beleving) van de inwoner is daarbij leidend, onze organisatie is daarbij ondersteunend. We zorgen dat de verwach-
ting rondom onze dienstverlening helder is. Wij stimuleren onze kwaliteit door monitoring en vragen aan klanten. 
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Beoogd maatschappelijk effect 

Klantgedreven   
dienstverlening  
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 De uitvoering van de                                         
publieksdiensten is                                           

snel, soepel en oplossingsgericht 

Verbindingen met alle andere                             
doelenbomen 

De identiteit, burgerlijke stand                                      
en de persoonsinformatie                                    
is authentiek en actueel 

De dienstverlening is  
toegankelijk en kwalitatief goed 

 
De kwaliteit en de                              

klantbeleving wordt                                     
gewaardeerd als goed 

 
Servicepunt en kanalen 

met goed opgeleide      
medewerkers voor de  
relatie met inwoners,  

ondernemers en                         
instellingen 

 
Wij zijn goed bereikbaar voor 
inwoners, ondernemers en 

instellingen en open, 
deskundig en duidelijk in 

onze contacten 

 

 
Personen zijn 

geregistreerd conform 
hun feitelijke situatie 



Dienstverlening en klantcontact | Jaarverslag | 2018 

3.4 Klantgerichte organisatie en bestuur 66 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie’  
 De gemeente Twenterand is in 2016 gestart met het project iBurgerzaken waardoor in 2018 inwoners veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de digitale mogelijkheden van het doen van aangifte van geboorte, overlijden, hu-
welijk, en aanvragen van digitale uittreksels. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorwaarden en is aangesloten op de landelijke voorziening, waardoor met in achtneming van de AVG gegevensuitwisseling beter, goedkoper, en 
sneller wordt met als gevolg de administratieve lastenverlichting voor burgers.  
  
Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen en een referendum plaatsgevonden. De pilot centraal tellen was succesvol en wordt bij de verkiezingen in 2019 herhaald.  
 
‘Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen’ 
 In 2018 zijn de kanalen post, telefonie en balie samengebracht onder 1 team waardoor er meer uniformiteit en samenhang is ontstaan tussen de servicepuntmedewerkers werkzaam bij deze meest gebruikte toegangskanalen. De 
servicepuntmedewerkers hebben enkele opleidingen doorlopen en zijn gecoacht. Hierbij is specifieke aandacht uitgegaan naar de adequate digitale verwerking en effectieve en efficiënte afhandeling.  
 
‘Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten’  
Toegangskanalen 
Naast de toegangskanalen post, telefonie en balie maken we gebruik van social media. Vanaf 2018 worden alle binnenkomende telefonische klantcontacten digitaal vastgelegd en wordt er gestreefd naar een directe afhandeling 
of juiste doorverwijzing. Er vindt stimulans plaats voor het gebruik van de digitale mogelijkheden. Hierbij houden we oog voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn. In 2018 is een start gemaakt met de digitale verwerking van 
alle binnenkomende post (digitaal en analoog). Inmiddels wordt meer dan de helft van de analoge post gedigitaliseerd.  
 
Werken op afspraak 
In 2018 is meer op afspraak gewerkt. Hierdoor zijn de wachttijden verkort.  
  
Thuisbezorgen reisdocumenten 
Besloten is om deze service te continueren.   
 
‘De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed’  
Er is gepolst hoe het werken op afspraak is beleefd.  Dit is gedaan d.m.v. een uitvraag via de kanalen telefonie en balie. 
De uitkomsten hiervan blijken overwegend positief te zijn. De wachttijden bij telefonie zijn afgenomen als ook het aantal onbeantwoorde telefoontjes. 

Monitoring 

Monitoring 
     

 
Beleidsdoelen 

2018 2017 2016 2015 Bron 

De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel   

Zelfevaluatie Reisdocumenten 96,7% 98%  94%  91%  Zelfevaluatie reisdocumenten 

Zelfevaluatie BasisRegistratie Personen (BRP)_ 95,5% 91% 96% 93%  Zelfevaluatie BPR 
Percentage bezorgde reisdocumenten t.o.v. aan-
tal verstrekte reisdocumenten 5,5% 6,9%    
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Wat wilden we bereiken 

‘De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt’  
De tekst is herschreven naar allesomvattende activiteiten t.b.v. de professionalisering van de medewerkers.  
Daarbij denken wij o.a. aan:  
- Werken in rollen i.p.v. functies;  
- Teamontwikkeling;  
- Leiderschapsontwikkeling;  
- Bevordering lerend vermogen;  
- Tijd- en plaats onafhankelijk werken;  
 
Door middel van een vlootschouw wordt in 2018 het effect van de interventies gemeten.  
 
‘Inwoners zijn geïnformeerd en participeren’  
Het doel is dat de inwoners van de gemeente Twenterand zich gehoord en betrokken voelen. In beide begrippen zit het tweerichtingsverkeer. Beide bereik je ook door goed te luisteren naar wat er in de Twenterandse samenleving 
gebeurt en ook door daadwerkelijk iets te doen met die signalen.  
 
‘Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie’  
Dit meer intern gerichte doel wordt bereikt door de realisatie van de subdoelen van alle SCOPAFIJTH – functies. Als dit doel wordt bereikt, zijn de primaire processen in de andere doelenbomen beter in staat om de bestuurlijke doe-
len te realiseren.  
 
‘De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie’  
De (financiële) gegevens die bij de verschillende documenten in de p&c-cyclus verstrekt worden, moeten een juist beeld geven van de financiële positie op dat moment. Dit betekent dat de gegevens in het financiële systeem up-to
-date moeten zijn. 
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan 

‘Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers’  
Er is continue aandacht voor ontwikkeling op organisatie-, team/programma- en persoonsniveau. Naast formeel leren (opleidingen, workshops etc.) wordt informeel geleerd (leren door werken, leren via coaching en feedback).  
Er zijn ontwikkelingsdagen georganiseerd waarbij ingezet is op het thema’s “competenties” en “houding en gedrag”. Deze dagen hebben geleid tot meer onderlinge verbinding binnen de organisatie om (verbetering van de)  
samenwerking aan de geformuleerde doelen vorm te geven. Er is en wordt geïnvesteerd in mobiliteit, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij worden zoveel mogelijk op basis van kennis, competenties en 
talenten  ingezet op taken en rollen. Integriteit heeft structureel aandacht en is geborgd.  
 
‘Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie’  
Om inwoners van de gemeente Twenterand mee te nemen in ontwikkelingen is het van belang ze tijdig en volledig te informeren. In het jaar 2018 is een flinke stap gemaakt om de communicatie beter aan te laten sluiten bij de 
inwoners van Twenterand. Tijdig, maar zeker ook begrijpelijker. Het nieuwe college is hier al mee begonnen door samen met het Taalpunt een coalitieakkoord te schrijven specifiek voor laaggeletterden. Andere voorbeelden zijn de 
begroting in één oogopslag en de visual sociaal domein. Voor hetzelfde doel hebben heel veel medewerkers van de gemeente ook een schrijftraining gevolgd, om brieven, e-mails en adviezen zo helder mogelijk te schrijven. Ook 
wordt regelmatig de hulp van het Taalpunt Twenterand ingeschakeld voor begrijpelijke communicatie. 
  
Het visueel maken van een communicatieboodschap is iets waar we het afgelopen jaar veel mee bezig zijn geweest. Zo hebben we in 2018 video’s gemaakt over asbest van het dak, het werk in de openbare ruimte en sfeervideo’s 
van bijeenkomsten. Video’s en visuals worden gedeeld via social media. In de reacties die daarop komen, merk je dat dit een groter bereik heeft, al dan niet in combinatie met gedrukte media, mailings enz.  
 
Participatie 
Wat betreft participatieprojecten is er communicatieve ondersteuning geweest voor het project wijkgericht werken, waarmee is gestart met een pilot in Vroomshoop. Samen met de buurtbewoners wordt daar gewerkt aan een 
buurtplan met daarin de werkzaamheden in de openbare ruimte voor de komende vier jaar. Ook is er gewerkt aan een ‘loket’ waar mensen terecht kunnen met een idee of initiatief dat ze zelf graag uit willen voeren. In de loop 
van 2019 wordt dit loket actiever gecommuniceerd zodat ook bekend is waar mensen met hun initiatief terecht kunnen. Het spreekt voor zich dat er op verschillende onderwerpen bijeenkomsten e.d. worden georganiseerd die er-
op gericht zijn om mensen hun mening te laten geven over een onderwerp.  
 
In 2018 is gestart met de aanbesteding van Gemeentecontact. Deze aanbesteding wordt begin 2019 afgerond. Ook is er steeds meer samenwerking tussen het servicepunt en het cluster communicatie om de website een belangrij-
ke plek te laten hebben in de dienstverlening naar de inwoners. Steeds wordt bekeken hoe de website en social media meer en meer als informatiebron voor de dienstverlening ingezet kan worden. Door middel van actieve web-
care geven we antwoord op vragen van inwoners en bedrijven en wordt dagelijks bijgehouden wat er in en over Twenterand wordt gezegd. Waar nodig wijzen we collega’s en bestuurders op onderwerpen die spelen.  
 
‘De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd’  
In 2018 is verder gewerkt om de randvoorwaarden op het gebied van bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Hiervoor worden onder andere de opgaven zoals opgenomen in de ontwikkelagenda Transitieprogramma gerealiseerd. 
Ook het verder verbeteren van processen heeft de continue aandacht.  
 
Duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis 
In 2018 heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden inzake de herinrichting van het gemeentehuis. Er is onderzocht of er een gedeelte van het gemeentehuis verhuurd kan worden aan maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld 
de bibliotheek, hoe het gemeentehuis duurzamer gemaakt kan worden en hoe met een werkplekconcept beter gebruik gemaakt kan worden van de ruimte in het gemeentehuis. Ook de brandveiligheid wordt hierbij meegenomen. 
In 2019 wordt het project verder uitgewerkt.  
 
I&A 
In 2018 is het onderzoek naar een mogelijke samenwerking dan wel uitbesteden van de I & A taken bij een Twentse gemeente verder vormgegeven. Eind 2018 zijn de werkzaamheden afgerond. Begin 2019 is gebleken dat het 
politieke beeld over dit onderwerp aanleiding was voor het college om vooralsnog de functie van I en A binnen de gemeente Twenterand verder te ontwikkelen. 
 
Samenwerking Control 
In 2018 is dit traject in regionaal verband afgerond. Hoewel de aanleiding om meer samen te werken wordt onderkend, is er voor gekozen om met name in te zetten op kennisdeling en elkaar informeren. Er is een gemeenschap-
pelijk kader opgesteld voor een VIC – plan (Verbijzondere Interne Controle) dat aan alle gemeenten beschikbaar is gesteld. Tevens is een deel van de aanbevelingen bij een bestaande overlegvorm (Copro-overleg) in het kader van 
Samen 14 belegd.   



 
 
 

‘Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen’  
Twenterand Digitaal 
Klantgericht samenwerken, zaakgericht werken 
Vanaf eind januari 2018 kunnen circa 200 (klant)processen zaakgericht worden afgehandeld. Deze mijlpaal vormt de start van het (verder) inrichten van het beheer, markeert de doorontwikkeling en de transitie van DIV en vormt 
een belangrijke randvoorwaarde voor de toegang voor inwoners tot hun eigen dossier. In 2018 zijn taaksystemen gekoppeld en is een aanzet tot sturingsinformatie opgesteld. Tevens zijn bestaande werkprocessen/zaaktypen ge-
ëvalueerd om belemmeringen voor het gebruik weg te nemen. Kortom het project klantgericht samenwerken, de invoering van zaakgericht werken, loopt volop. 
 
Informatiebeveiliging en privacy 
Implementatie Informatiebeveiliging / BIG. Aan de hand van het normenkader van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) is in 2018 gewerkt aan de implementatie van het in 2017 vastgestelde informatiebeveiligings-
beleid. De meest dringende zaken zijn als eerste opgepakt. 
 
AVG 
Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. De privacy-rechten van inwoners zijn hiermee uitgebreid. Er is een FG (Functionaris Gegevensbescherming) aangesteld om intern toe-
zicht te houden. Het opstellen van een verwerkingsregister heeft veel energie gekost. Een beperkt aantal datalekken is intern geregistreerd, waarvan er één is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De komst van de AVG en 
de focus hierop heeft ervoor gezorgd dat een aantal investeringen voor de implementatie van technische maatregelen in het kader van de BIG zijn opgeschoven naar 2019. 
 
ENSIA 
Om de verantwoordings- en auditlast te beperken is in 2018 voor het eerst gebruik gemaakt van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). ENSIA voorziet er in dat zowel de horizontale en verticale verantwoording 
over informatiebeveiliging gebundeld en in samenhang plaatsvindt. De ervaringen daarmee zijn positief. Voor het eerst is de intern uitgevoerde zelfevaluatie van SuwiNet ook door een externe IT-auditor getoetst. De noodzakelijke 
verbeterpunten zijn opgenomen in een ‘verbeterplan’. Dit verbeterplan is in uitvoering. 
 
Informatie- en archiefbeheer 
In het kader van beschikbare, betrouwbare en toegankelijk informatie heeft de organisatie tot doel het informatie- en archiefbeheer op orde te hebben binnen het kader van de Archiefwet en aanverwante regelgeving. Hierover 
legt het college als zorgdrager voor de archiefbescheiden op grond van de Archiefverordening jaarlijks verantwoording af aan de raad. Het ene jaar wordt dit gedaan via een uitgebreid verslag aan de hand van kritische prestatie 
indicatoren (kpi-verslag). Het andere jaar in de vorm van een beknopt jaarverslag op basis van de verbeterpunten uit het kpi-verslag. Over het jaar 2018 betreft het dit, als tweede genoemde jaarverslag informatie- en archiefbe-
heer, welke als bijlage D bij de jaarstukken is opgenomen. 
 
Het uitfaseren van SIM (website) en Corsa (digitaal archief) is slechts deels gelukt. De dubbele software kosten als gevolg van deze vertraging komt ten laste van het werkbudget Twenterand Digitaal. 
 
‘Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s’  
Uitvoeren verbijzonderde interne controles (VIC-rechtmatigheid) 
Alle processen binnen de VIC zijn geactualiseerd (AO) en interne beheersmaatregelen zijn getoetst (VIC). In 2018 is er met name extra ingezet op interne beheersing binnen het sociaal domein en onze inkopen (spend-analyse). De 
werkzaamheden hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de interne beheersing en administratieve organisatie.  
 
Uitvoeren risicomanagement 
De in 2016 in gang gezette aanscherping van het risicomanagement is in 2018 verder uitgebouwd. Dat heeft zijn beslag gekregen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarnaast is verder ingezet op bewust-
wording aangaande risico’s (inclusief frauderisico’s). 
 
‘Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie’  
Zie paragraaf bedrijfsvoering 
 
‘Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven’  
Adviesnota’s, raadsbrieven, raadsvoorstellen en raadsbesluiten, die via iBABS ter besluitvorming aan het college en de raad worden aangeboden, zijn beoordeeld door het cluster bestuurlijk-juridische zaken. Bij het team grondza-
ken is het zogenaamde ‘vier ogen-principe’ toegepast. Bij de behandeling van klachten en bezwaren is bekeken of een oplossing kan worden gevonden zonder procedures (zogenaamde premediation). Daarnaast zijn de juridische 
adviseurs in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe initiatieven. Ook konden medewerkers en inwoners van de Twenterand zich wekelijks in het gemeentehuis melden bij twee mediators. Van deze mogelijkheid is veelvuldig ge-
bruik gemaakt. Door mediation worden bijvoorbeeld burengeschillen voorkomen. (opgenomen in DB openbare orde & veiligheid) 
 
‘Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening’  
Door de forse opgave binnen het sociaal domein, het niet concreet genoeg verwoorden van bezuinigingsmaatregelen en de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling, heeft de toezichthouder gemeend de ge-
meente Twenterand voor 2018 onder preventief toezicht te moeten plaatsen. Op 13 maart 2018 heeft de raad een aantal voorstellen aangenomen, waardoor het preventief toezicht door de toezichthouder weer is opgeheven.  
De begroting is materieel sluitend beoordeeld. 
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Zoekrichting ‘Financiële en organisatorische mogelijkheden benutten’  
 
Doorontwikkeling kernorganisatie in relatie tot organisatie brede knelpunten 
In 2018 is gebleken dat er organisatie brede knelpunten zijn, waardoor de zoekrichting ‘Financiële en organisatorische mogelijkheden benutten’ (400k naar 2021 toe, startend met 100k startend 2019) niet reëel is en derhalve niet 
zal worden gerealiseerd. Een deel van de knelpunten is bij de begroting 2019 opgelost, een deel opgevangen binnen de flexibele schil en door interne verschuivingen. Een aantal knelpunten moet nog worden opgelost o.a. capaci-
teit voor BOA’s en participatie. Om effect/resultaat te (blijven) bereiken, is het noodzakelijk om te blijven investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de gemeentelijke organisatie. 
 
 
Benutten onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde tarief van de gemeente en het tarief om tot een "artikel 12 gemeente" gerekend te worden. Gezien de financiële problematiek is geko-
zen om binnen de lijn ‘Financiële en organisatorische mogelijkheden benutten’ € 100.000 te verwerken binnen de ruimte die de onbenutte belastingcapaciteit gaf. Dit bedrag is procentueel verdeeld over de opbrengst OZB wonin-
gen en niet-woningen. 
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Monitoring 

Monitoring      

Verplichte indicatoren 2018 2017 2016 2015 Bron 

          
Formatie*  183,4 176,0  191,2  206,0  Vensters voor Bedrijfsvoering 

Werkelijke Bezetting*                            183,4 176,2  192,0 196,0  Vensters voor Bedrijfsvoering  

Apparaatskosten (kst. per inwoner) € 542 € 561 € 517  € 551  Vensters voor Bedrijfsvoering  

Externe inhuur (% van de loonsom) 20,8% 22,2% 19,0%  15,4%  Vensters voor Bedrijfsvoering  

Overhead (% van de totale lasten) 32,9% 29,1% 29,5%  33,8% Vensters voor Bedrijfsvoering  

* cijfers zijn per 31-12 
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Overzicht 3.4 baten en lasten Klantgerichte organisatie en bestuur   

     

 Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar 

Doelenboom dienstverlening en klantcontact     

Lasten 645.231 618.846 2.498.283 75 

Baten -573.182 -585.370 -424.570 0 

Saldo van baten en lasten 72.049 33.476 2.073.713 75 

     

Doelenboom bedrijfsvoering     

Lasten 3.718.920 3.334.457 4.784.297 616.183 

Baten -749.491 -716.541 -742.541 0 

Saldo van baten en lasten 2.969.429 2.617.916 4.041.756 616.183 

     

Totaal programma lasten 4.364.151 3.953.302 7.282.580 616.258 

Totaal programma baten -1.322.673 -1.301.911 -1.167.111 0 

Totaal saldo van baten en lasten 3.041.479 2.651.391 6.115.469 616.258 

     

Mutaties reserves programma -819.895 -714.872 18.048 -248.840 

Geraamd resultaat 2.221.583 1.936.519 6.133.517 367.418 
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Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 4 is € 390.000 hoger dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens. 
 
- De kosten voor verkiezingen zijn in 2018 met € 24.000 overschreden. Er zijn twee verkiezingen geweest in 2018 en daarnaast zijn er (extra) kosten gemaakt voor het beoordelen van de toegankelijkheid van stembureaus. 
- Er heeft een verplichte storting in de voorziening pensioen politieke ambtsdragers plaatsgevonden om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 50.000 
- Het budget voor de kwaliteitsmeting van dienstverlening is in 2018 niet gebruikt en zorgt voor een voordeel op dit programma van bijna € 15.000 
- Het totale budget voor het product ‘bestuurlijke samenwerking’ wordt met ruim € 18.000 overschreden. Zoals bij de Berap reeds is aangegeven, neemt het werkvolume op dit gebied (samenwerking tussen gemeenten) toe, waardoor ook de kosten 

toenemen. 
- De primitieve begroting sloot met een voordeel van € 145.000. Omdat de begroting sluitend moet zijn, is hiervoor een stelpost opgenomen die in 2018 ongemoeid is gelaten 
- De accountant heeft in 2018 structurele meerkosten in rekening  gebracht (hoofdzakelijk veroorzaakt door extra werkzaamheden op het sociaal domein). Dit zorgt voor een nadeel van € 37.500. Het alternatief was opnieuw aanbesteden, waarbij de 

kans aanwezig was dat wij geconfronteerd werden met nog hogere kosten. 
- In 2018 is het budget voor aanschaf en onderhoud van software overschreden met € 138.000. Er zijn meer licenties voor Office 365 en Citrix aangeschaft dan bij de begroting vanuit is gegaan, in verband met het vergroten van de mogelijkheid tot 

flexwerken.  Daarnaast zijn er meerkosten geweest door nieuwe taken, toegenomen digitalisering en inflatiecorrecties (bv. ibuza, ibabs, Topicus en Dimpact)  
- In 2018 is een door de gemeente verstrekte lening voor €40.000 afgeboekt in verband met het faillissement van de leningnemer. 
- Het personeelsbudget voor applicatiebeheer inzake Twenterand Digitaal is in 2018 met bijna € 25.400 overschreden. Deze post was in 2017 onderschreden, deze overschrijding is in het jaarverslag 2017 reeds aangekondigd.  
- De kosten voor de salarisadministratie (in Wierden) zijn € 25.000 hoger dan geraamd. 
- Zoals in de bestuursrapportage 2018 reeds is aangegeven, is structureel meer personele inzet benodigd om goed invulling te kunnen geven aan de reguliere verantwoordelijkheden voor het sociaal domein. Voor 2018 is in de bestuursrapportage 

voorgesteld om het tekort (van € 700.000) eenmalig te dekken door aanwending van de reserve Sociaal Domein. Omdat deze dekking bij de resultaatbestemming inzichtelijk wordt gemaakt (en daar leidt tot een voordeel), wordt de post ‘salarissen 
en sociale lasten’ op dit programma overschreden met € 647.500. Per saldo is er in 2018 echter sprake van een voordeel op salarissen van € 52.500. 

- De kosten met betrekking tot de heroriëntatie van de organisatie bedragen in 2017 € 5.000 en zijn daarmee € 272.500 lager dan bij de begroting vanuit is gegaan. Deze kosten worden gedekt uit de reserve heroriëntatie en de onttrekking is daar-
mee ook lager dan geraamd. 

- In verband met uitgestelde ICT projecten is het budget voor beveiliging in 2018 met ruim € 77.000 onderschreden. Deze werkzaamheden worden naar alle waarschijnlijkheid in 2019 uitgevoerd en kunnen dan leiden tot een overschrijding van dit 
budget in 2019. 

- Het extra budget voor nieuwe raadsleden is in 2018 niet volledig benut. Dit zorgt voor een voordeel van ruim € 11.000.  
 
Onderstaande posten zijn in 2018 onderschreden, omdat de kosten pas in 2019 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2019, waardoor dit tot een overschrijding zou kunnen 
leiden in 2019. Als verklaring kan dan verwezen worden naar dit jaarverslag. 
 
Beveiliging      € 77.348 
Extra budget nieuwe raadsleden  € 11.311 
Ondersteuning en ontwikkeling raad  € 13.415  
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 Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar 

Lokale heffingen     

Lasten 0 0 0 0 

Baten -5.293.255 -5.246.000 -5.362.700 0 

Saldo van baten en lasten -5.293.255 -5.246.000 -5.362.700 0 

     

Algemene uitkering     

Lasten 0 0 0 0 

Baten -32.858.194 -29.969.467 -29.408.480 -3.335.485 

Saldo van baten en lasten -32.858.194 -29.969.467 -29.408.480 -3.335.485 

     

Dividend     

Lasten 0 0 0 0 

Baten -1.593.396 -1.781.343 -1.745.343 0 

Saldo van baten en lasten -1.593.396 -1.781.343 -1.745.343 0 

     

Saldo financieringsfunctie     

Lasten 720.869 723.836 844.848 0 

Baten -76.091 -102.176 -109.176 0 

Saldo van baten en lasten 644.778 621.660 735.672 0 

     

Overige algemene dekkingsmiddelen     

Lasten 0 0 0 0 

Baten -1.598.045 -1.585.445 -1.358.945 0 

Saldo van baten en lasten -1.598.045 -1.585.445 -1.358.945 0 

     

Totaal algemene dekkingsmiddelen -40.698.112 -37.960.595 -37.139.796 -3.335.485 
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De algemene dekkingsmiddelen laten een voordeel zien van ruim € 2.737.500. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens. 
- De opbrengst van de onroerendezaakbelasting is ruim € 47.000 hoger dan bij de begroting vanuit is gegaan.  
- De werkelijke inkomsten vanuit het gemeentefonds bedragen in 2018 bijna € 2.890.000 meer dan begroot. In dit voordeel zit wel de eenmalige bijdrage uit de voorziening knelpunten sociaal domein van € 3.335.485. Wanneer deze buiten be-

schouwing gelaten wordt, bedraagt het nadeel afgerond  
- € 445.000. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de groei van het gemeentefonds met € 194 miljoen, een uitname van € 169 miljoen voor het BTW-compensatiefonds en een verrekening van 2017 die in 

2018 plaatsvond. 
- In 2018 is bijna € 188.000 minder aan dividend ontvangen dan geraamd. In de begroting 2018 is een te hoog bedrag opgenomen voor het te ontvangen dividend van Regio Twente. Dit zorgt voor een nadeel van € 100.000. Daarnaast ontvangen 

wij geen dividend van Vitens meer, aangezien de aandelen hiervan zijn verkocht. Dit zorgt voor een nadeel van € 88.000 bij de algemene dekkingsmiddelen. Bij de resultaatbestemming staat hier een onttrekking vanuit de reserve ‘wegvallen divi-
dend Vitens’ tegenover.  

- Het saldo van de financieringsfunctie laat een nadeel zien van € 23.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in 2018 minder rente is ontvangen inzake de achtergestelde lening Vitens en de verstrekte hypotheken aan ambtenaren. Hier 
staat tegenover dat er meer rente ontvangen is dan geraamd als gevolg van het aantrekken van kortlopende geldleningen (in verband met de negatieve rente hierop). 

- De overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 12.600 hoger dan geraamd. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst toeristenbelasting in 2018.  
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Resultaatbestemming, mutaties reserves (onderdeel programma 4) 

Resultaatbestemming, mutaties reserves          

          

  Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging 
  

Omschrijving programma Baten  Lasten Saldo Baten  Lasten Saldo Baten  Lasten Saldo 

1. Veilig leefklimaat -87.751 843.028 755.277 -846.157 0 -846.157 -717.604 0 -717.604 

2. Aantrekkelijke gemeente -588.019 41.379 -546.640 -1.960.823 -50.000 -2.010.823 -615.248 0 -615.248 

3. Maatsch. Ontwikkeling en zelfredzaamheid -3.792.365 2.602.566 -1.189.799 -3.679.959 1.200.000 -2.479.959 -1.844.173 0 -1.844.173 

4. Klantgerichte organisatie en bestuur -1.550.068 730.173 -819.895 -1.428.114 713.242 -714.872 -695.194 713.242 18.048 

Totaal mutaties reserves -6.018.203 4.217.146 -1.801.057 -7.915.054 1.863.242 -6.051.812 -3.872.219 713.242 -3.158.977 

Het saldo van de resultaatbestemming is bijna € 4.251.000 lager dan begroot. Er is per saldo minder onttrokken en meer gestort in reserves dan bij de begroting vanuit is gegaan. 
Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens: 
- Het grondbedrijf laat per saldo een voordeel zien van € 755.000. Dit bedrag wordt gestort in de algemene risicoreserve en was niet geraamd. 
- De onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken is in totaal € 341.000 lager dan geraamd. 
- De geraamde onttrekking voor het zwembad in 2018 is niet gedaan. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2019 en levert bij de resultaatbestemming een nadeel op van bijna € 1.043.412. 
- De onttrekking ui de reserve heroriëntatie is € 272.500 lager dan geraamd omdat de kosten met betrekking tot de heroriëntatie van de organisatie in 2018 ook lager zijn dan bij de begroting vanuit is gegaan. 
- De kapitaallasten van de zorgcomponent van de brede school Vroomshoop zijn bijna € 557.000 lager dan bij de begroting vanuit is gegaan. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve ‘brede school Vroomshoop zorgcomponent’, 

waardoor deze bijdrage eveneens lager is dan geraamd. 
- De kosten voor het integraal genotsmiddelenbeleid zijn ruim € 56.000 lager dan bij de begroting vanuit is gegaan. Deze kosten worden waarschijnlijk in 2019 gemaakt. De kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve ‘integraal genots-

middelenbeleid’, waardoor deze bijdrage eveneens lager is dan begroot. 
- Per saldo is er ruim € 1.086.000 meer gestort in de reserve ‘sociaal domein’ dan bij de begroting vanuit is gegaan. Deze reserve dient als schommelfonds en hierdoor kan (van tevoren) niet precies inzichtelijk gemaakt worden welke bedragen ge-

stort of onttrokken worden. 
 

Omschrijving Onttrekkingen Toevoegingen 
 2018 2018 
   

Reserve Wegvallen dividend Vitens                 172.534   
Reserve Gymlokaal Weemelanden                   31.842   
Reserve Kulturhus                   35.792   
Reserve Sportaccommodatiebeleid                   81.242   
Reserve Brede school De Smithoek                   75.000   
Reserve Brede school Westerhaar                   57.323   
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop                   50.938   
Reserve Centralisatie gemeentehuis                 115.066   
Reserve Brede School Vroomshoop                   10.000   
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken              718.261  
   

                 629.737              718.261  

Voor meer informatie over de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar de  
Staat van reserves en voorzieningen achterin deze jaarstukken.   
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Lokale heffingen        

          

De gemeente Twenterand kent de volgende niet bestedings gebonden gemeentelijke heffingen:  
          

   Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings  
   jaar   jaar na wijziging jaar voor wijziging  
            

Onroerende-zaak belasting 5.293.255   5.246.000  5.362.700   

            

Totaal   5.293.255   5.246.000  5.362.700   

          

Dividend         

          

Verantwoord zijn de navolgende dividenden:       

          

   Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings  
   jaar   jaar na wijziging jaar voor wijziging  
            

Bank Nederlandse Gemeenten 60.386   60.000  24.000   

Regio Twente (Twence BV) 245.039   345.843  345.843   

Vitens   0   88.000  88.000   

Cogas   1.116.000   1.116.000  1.116.000   

Essent   29.471   29.000  29.000   

Wadinko   42.500   42.500  42.500   

Rova   100.000   100.000  100.000   

Totaal   1.593.396   1.781.343  1.745.343   

          

          

Saldo financieringsfunctie        

          

   Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings  
   jaar   jaar na wijziging jaar voor wijziging  
            

Baten   76.091   102.176  109.176   

Lasten   720.869   723.836   844.848    
Per saldo nadeel  644.778   621.660   735.672    
          

Ter toelichting wordt het volgende vermeld:       

Onder het saldo van de financieringsfunctie moet in dit verband worden verstaan het saldo van de   
betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant  
en de ontvangen rente over uitzettingen.       

Overige algemene dekkingsmiddelen      

         

De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een  
integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente 
gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Aangezien de gecalculeerde 
rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de 
gemeentelijke baten. De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij 
als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.      

         

         

   Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings 
   jaar   jaar na wijziging jaar voor wijziging 
           

Overige rente reserves/
voorzieningen:         

 - Bespaarde rente reserves 963.503   963.964  786.964  
 - Bespaarde rente voorzieningen 399.539   399.481  357.481  

           

Overige algemene dekkingsmidde-
len:         

 - Hondenbelasting  172.502   172.000  172.000  
 - Forensenbelasting 5.024   5.000  5.000  
 - Toeristenbelasting 57.476   45.000  37.500  

   1.598.045   1.585.445  1.358.945  

         

         

Algemene uitkering Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings 
   jaar   jaar na wijziging jaar voor wijziging 
           

Baten   32.858.194   29.969.467  29.408.480  
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4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Doel van deze paragraaf is weergeven hoe solide de positie van de gemeente is en in hoeverre fi-
nanciële  tegenvallers kunnen worden opgevangen. Dat gebeurt door het schetsen van  weerstands-
vermogen, risicobeheersing en kengetallen over de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. Zo 
worden inzichtelijkheid en transparantie van de begroting verder vergroot, evenals de mogelijkheid 
om de financiële positie van de gemeente te beoordelen. Bij risicobeheersing is in 2016 gestart met 
een verbeterslag. In de programmabegroting 2017 is een eerste aanzet van de uitkomsten weerge-
geven, onderstaand is hierop voort gebouwd. 
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Algemeen 
Doel van deze paragraaf is weergeven hoe solide de positie van de gemeente is en in hoeverre financiële  tegenvallers 
kunnen worden opgevangen. Dat gebeurt door het schetsen van  weerstandsvermogen en risicobeheersing. Ook worden 
voorgeschreven kengetallen over de financiële weerbaarheid en wendbaarheid gepresenteerd.  
 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing   
Risicobeheersing is het geheel aan activiteiten en maatregelen voor het expliciet en systematisch omgaan met en be-
heersen van risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met – gewenste of ongewenste – gevolgen. Deze gevolgen 
kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risi-
co’s. Het geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of 
de uitvoering ervan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit 
(hoeveel niet bestemde middelen er zijn) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen nodig zijn om alle 
risico’s op te kunnen vangen).  
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de componenten zoals die in de volgende tabel zijn samengevat. Ultimo 
2018  bedraagt de weerstandscapaciteit € 9.059.331.  
 
Tabel Weerstandscapaciteit 

 
 

 
 
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die worden gelopen. Risico’s worden bepaald in het ka-
der van risicobeheersing of risicomanagement. Doelen van  risicomanagement zijn het bevorderen van risicobewustzijn, 
het expliciet maken en beheersen van risico’s en het maken van bewuste afwegingen. Het gaat om een continu proces 
gericht op de volgende aspecten: 

Het identificeren van risico’s: waar lopen we welke risico’s? 
Het classificeren van risico’s: hoe groot is de kans, de impact en het financiële effect? 
Het treffen van beheersmaatregelen bij de grootste risico’s 

Omschrijving 

Stand 31-12-
2017 Stand 31-12-2018 

Stand 31-12-
2018 

  rekening begroot rekening 

        
Algemene Risico Reserve  €        4.250.000  €        4.250.000 €       4.814.656 

Reserve minimabeleid  €           400.932  €           320.000 €          195.399 
Reserve Sociaal Domein  €        4.208.138  €        1.878.137 €       3.049.316 

Reserve risico's grondbedrijf  €        1.000.000  €        1.000.000 €       1.000.000 

        
Totaal  €        9.859.070  €        7.448.137 €       9.059.331 

De aanpak voorziet erin dat twee maal per jaar een sessie plaatsvindt met inhoudelijk en financieel betrokkenen. 
In die sessies worden risico’s benoemd en waarbij per risico de kans op optreden en de gevolgen (impact) ervan 
worden bepaald. Gevolgen in financiële zin – incidenteel of structureel (i/s in de onderstaande tabel) - en voor 
doelstelling en imago (in de vorm van een rapportcijfer, waarbij een hoger cijfer staat voor een groter gevolg). 
Zo ontstaat een actueel overzicht van alle risico’s, op basis waarvan beheersmaatregelen – gericht op het vermin-
deren van de kans op optreden en/of op het beperken van de gevolgen - worden getroffen.      
 
Voor de benodigde weerstandscapaciteit zijn alle risico’s meegenomen met een financiële effect vanaf € 
100.000. Het financiële effect per risico bestaat uit de kans van optreden vermenigvuldigd met de financiële im-
pact. Onder de aanname, dat niet alle risico’s zich gelijktijdig voordoen, wordt er van uit gegaan dat zo voldoen-
de weerstandsvermogen wordt opgebouwd.  
 
De belangrijkste risico’s zijn samengevat in de tabel Risico’s en worden daaronder toegelicht. Daarmee zijn niet 
alle risico’s benoemd. Want de gemeente zit sterk in de Twenterandse samenleving en heeft vele relaties met 
bijv. sportverenigingen en culturele organisaties. Het kan dan gaan om private / maatschappelijke organisaties 
met een grote betekenis voor de Twenterandse samenleving. Deze kan zo groot zijn dat, wanneer zich bijv. be-
drijfsvoering risico’s voordoen bij die organisaties, de gemeente als vangnet kan optreden, bestuurlijk dan wel 
financieel, afhankelijk van bestuurlijke afweging. Deze scenario’s zijn slecht op voorhand te bepalen omdat de 
gemeente veelal geen statutaire verantwoordelijkheid draagt.  
Ook zijn er risico’s verbonden aan economische ontwikkelingen. Zo kan de huidige hoogconjunctuur leiden tot 
sterk oplopende prijzen in de bouw en tot vertraging op gewenste ontwikkelingen. 
 
Tabel Risico’s  
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Toelichting risico’s 
1. Het onvoldoende realiseren van transformatie en bijsturingsmaatregelen.  
De decentralisaties in 2015, waarbij tegelijk fors op de budgetten werd gekort, betekenen voor het sociaal domein 
een grote uitdaging. Van de gemeente wordt verwacht dat er zorg en ondersteuning wordt georganiseerd en daar-
voor zijn aanzienlijk minder middelen beschikbaar als in de jaren daarvoor, en ook na 2015 zijn er negatieve cor-
recties geweest op onze inkomsten in het sociaal domein van rijkswege. In de aanpak waarvoor de gemeente 
Twenterand heeft gekozen staat nu de transformatie centraal. Het vraagt een andere manier van benaderen van 
en kijken naar inwoners. En een daarop – waar nodig – inspelen met een aanbod, rekening houdend met eigen 
kracht en de omgeving van de cliënt / het gezin en de voorliggende voorzieningen in het maatschappelijk voor-
veld. Dit vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en van de medewerkers. Niet alleen lokaal maar ook regio-
naal in het bereiken van de doelen. Het risico bestaat dat de transformatie onvoldoende wordt gerealiseerd op het 
moment dat de personele capaciteit in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin niet toereikend is. Ook kan dit de voor 
kanteling en transformatie vereiste cultuuromslag doorkruisen. Dit vormt een risico voor de doelen van de transfor-
matie en daarmee voor de exploitatie. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot het treffen van 
aanvullende maatregelen en tot het besluit om het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit voor het Sociaal Do-
mein los te laten. Voor de beheersing van de risico’s is het van belang dat het Twents inkoopmodel goed functio-
neert, dat er voldoende balans is tussen uit te voeren werk en beschikbare capaciteit en dat de informatievoorzie-
ning op orde is t.b.v. monitoring en sturing.   
 
2. Huishoudelijke ondersteuning. 
Er heeft in 2017 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Daarnaast is ook het nieuwe beleidskader 2018 vast-
gesteld. Voor de uitvoering betekende dit nieuwe beleidskader dat alle cliënten met een HO indicatie opnieuw ge-
ïndiceerd zijn. Afgezien van het open einde risico, bestaan risico’s er uit dat enerzijds het nieuwe beleid juridisch 
geen stand houdt in procedures en anderzijds dat nieuwe regelingen op dit terrein (zoals abonnementstarief eigen 
bijdrage en CAO-kosten) onvoldoende financieel worden gecompenseerd.   
Vanaf 2019 worden er hogere kosten verwacht op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Dit zal 
enerzijds komen door een hoge indexatie in verband met diverse loonsverhogingen in de geldende CAO / con-
tractafspraken en anderzijds doordat het abonnementstarief waarschijnlijk een aanzuigende werking zal hebben 
op de vraag naar Wmo voorzieningen.  
De beheersing vraagt om aanpassing van het beleid en een gerichte monitoring van de ontwikkeling van dit risico.  
 
3. ‘Open einde’ regelingen. 
Binnen het sociaal domein zijn er verschillende gebieden waarbij sprake is van zogenaamde ‘open einde’ regelin-
gen. Dit betekent dat in situaties waarin een aanvraag voor een voorziening niet afgewezen kan worden, de ge-
meente moet leveren. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gemeente ook wanneer als ge-
volg hiervan het beschikbare budget wordt overschreden. Onder- / overschrijdingen worden in eerste instantie 
door een reserve opgevangen. Dit risico speelt sterk in het sociaal domein en worden zichtbaar door oplopende 
tekorten. De  beheersing richt zich o.a. op het voorliggend maatschappelijke veld, waar toenemend gebruik wordt 
gesignaleerd. Met ingang van 2019 wordt zorg geleverd op basis van het nieuwe Twentse inkoopmodel en vinden 
er ook herindicaties plaats. Van de financiële consequenties bestaat nog geen compleet scherp beeld.  
 
4. Twentse visie op vervoer. 
In samenwerking met  andere Twentse gemeenten  is er gewerkt aan een integrale oplossing voor de huidige situ-
atie van verschillende naast elkaar bestaande vervoersstromen. Dit  heeft geleid tot een aanbesteding in 2017, die 
is geëffectueerd vanaf juli 2017 voor wat betreft het collectieve vraagafhankelijke vervoer. De effectuering van het 
vervoer naar jeugdhulpinstellingen ging in per 1 augustus 2017, het OMD-vervoer vanaf 1 januari 2018 en het leer-
lingenvervoer vanaf 1 augustus 2018.  
 

5. Optreden van een majeure procesfout of incident. 
Dit risico betreft het optreden van een procesfout of incident leidend tot een grote verstoring van het proces of in 
de dienstverlening. Uiteraard kunnen procesfouten en incidenten altijd plaatsvinden, maar bij dit risico gaat het om 
een grote verstoring.  
Aanleiding hiervoor kan zijn: 

een gebrek aan casusregie waardoor de juiste zorg niet of niet tijdig is verleend; 
het onvoldoende op orde zijn van het administratieve proces met de programmatuur en het juiste gebruik 

daarvan; 
het verlenen van andere zorg dan bedoeld of het verlenen van te dure of te langdurige zorg door rolonduide-

lijkheid of gebrek aan kennis bij de medewerkers..  
Ten gevolge van het optreden van incidenten kan de koersvastheid onder druk komen te staan.  
Het bestaan van onvoldoende plaatsingsmogelijkheden voor participatie, hulp en ondersteuning  dan wel onvol-
doende doorstroming (bijv. vanuit crisisopvang) kan leiden tot extra kosten.  
Er kan een toename optreden van het aantal bezwaarschriften met gevolgen voor imago en kosten.  
 
6. Samenwerkingsaspecten. 
In het sociaal domein wordt met veel partijen samengewerkt. Daar spelen ook risico’s. Dat kan gaan over een ver-
schil van inzicht over de kwaliteit van dienstverlening, hetgeen tot aansprakelijkheidskwesties kan leiden. Er zijn 
verschillende coalities in Twente hetgeen invloed heeft op slagkracht, duidelijkheid en efficiency, ook richting ex-
terne partijen. Verder kan het gebeuren dat problemen ontstaan bij partijen waardoor afspraken niet worden na-
gekomen en er bijvoorbeeld niet “wordt geleverd”. Ook kan het leiden tot faillissement waardoor frictiekosten 
kunnen ontstaan en er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om dienstverlening gecontinueerd te 
krijgen. Het werken conform de privacywetgeving kan gevolgen hebben voor de boogde integrale werkwijze en 
kan integraal maatwerk beperken. De samenwerking op het gebied van inkoop kan moeizaam verlopen waardoor 
beoogde inkoopvoordelen niet gehaald worden. 
 
7. Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen. 
Dit risico betreft de noodzaak tot aanpassingen van beleid en werkwijzen door wijzigingen in de wetgeving en/of 
in de verdeelmodellen c.q. omvang macrobudget. In 2018 is een eenmalige bijdrage van ongeveer € 3,3 miljoen 
uit de ‘stroppenpot’ ontvangen.   
 
8. SW bedrijven vergen extra steun 
SOWECO is een verbonden partij waarbij de gemeente jaarlijks een bijdrage betaalt als deelnemer in de gemeen-
schappelijke regeling. Hoger uitvallende kosten van de SOWECO dan wel risico’s rond de  omslag naar de maat-
schappelijke onderneming betekenen voor de gemeente ook hoger uitvallende kosten.  
Bij de SOWECO speelt de ontvlechting van GR (gemeenschappelijke regeling) en MO (Maatschappelijke onderne-
ming) Daarnaast bestaat er een relatie met LARCOM. Hoewel het hier een inkooprelatie betreft kunnen ook hier 
kostentegenvallers optreden. 
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9. Kwetsbaarheid informatiesystemen 
De afhankelijkheid van de bij het Sociaal Domein gebruikte informatiesystemen is groot. Op gebied van conti-
nuïteit zijn er risico’s van uitval met stagnerende dienstverlening, niet tijdige betalingen en extra inzet / bypasses 
als gevolgen. Ook is de kwaliteit van het systeem een aandachtspunt. De informatie uit het systeem kan tekort-
schieten voor goede sturing en geeft risico’s in financiële grip (tijdigheid) en de export uit het systeem heeft een 
omvang die tot vervolgrisico’s kan leiden.  
 
10. Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.  
Hierbij gaat het verschillende soorten risico’s, zoals bijv. gerelateerd aan: 

de staat van onderhoud; 
de bouwkundige staat; 
de exploitatie van gebouwen; 
de leegstand van gebouwen.   

Dit betreft vastgoed waarvan de gemeente eigenaar is. Daarnaast is er ook zogenaamd maatschappelijk vastgoed, 
eigendom van en/of in gebruik bij maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en stichtingen, waarbij het 
onvermijdelijk is dat de gemeente wordt aangesproken wanneer zich problemen voordoen. Hetzij problemen di-
rect gerelateerd aan het betreffende vastgoed, hetzij problemen gerelateerd aan de exploitatie ervan.   
Voor de beheersing van dit risico is nader onderzoek nodig, evenals oriëntatie elders en beleidsbepaling. In 2018 is 
gestart met het opstellen van een beleidsnota die medio 2019 wordt vastgesteld. Voor leegstandsrisico’s wordt de 
stichting Ad Hoc ingeschakeld.  
 
11. Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen. 
Het niet (kunnen) voldoen aan controles en frequenties in het uitvoeringsprogramma van evenementen-, bouw- 
en milieuvergunningen, als gevolg waarvan er ongewenste situaties kunnen ontstaan of optreden. Bijv. verkeerde 
opslag van gevaarlijke stoffen (milieu), of ten onrechte afgeven van een evenementenvergunning (denk aan 
Haaksbergen). Dit risico kan forse gevolgen hebben zowel qua imago/doelrealisatie als financieel. 
De privatisering van het toezicht op de uitvoering van de bouwvergunningverlening wordt getemporiseerd, het 
effect hiervan op de omvang van het risico wordt neutraal beoordeeld. Het proces van verlenen van evenemen-
tenvergunningen loopt steeds beter, door een professionelere rolinvulling van betrokken actoren. Voor de beheer-
sing is verder van belang dat er onderzoek plaatsvindt naar het risico van aansprakelijkheidsstellingen op het ter-
rein van openbare orde en veiligheid. De milieu inspecties en vergunningen zullen vanaf 1 januari 2019 bij de Om-
gevingsdienst Twente worden ondergebracht. De overige uitvoering van het Uitvoeringsplan ligt bij het team Om-
geving. Wanneer dit plan wordt uitgevoerd blijven we binnen de aanvaardbaar geachte bestaande risico’s. 
Het college heeft de mogelijkheid om, keuzes te maken naast de wettelijke verplichtingen, en het lokale toezicht 
uit te breiden in het Uitvoeringsplan. De totstandkoming van de ODT per 1 januari 2018 is van beperkte invloed op 
dit risico. Enerzijds zijn aan een dergelijke overgang altijd risico’s verbonden. Daarnaast blijft de gemeente verant-
woordelijk. De PUR casus in 2018 laat zien dat er financiële gevolgen zijn en dat er imagoschade ontstaat. Een re-
levante ontwikkeling is daarnaast dat de verhaalbaarheid van kosten van verwijdering van drugsafval bij grondei-
genaren onder druk staat dor gerechtelijke uitspraken.  
 
12. Bodem 
Naar aanleidingen van incidenten of wijzigingen (bijv. nieuwbouw) kan het gebeuren dat bij controles zaken aan 
het licht komen die niet in orde zijn. Bijv. een (dreigende) verontreiniging. In die gevallen worden er maatregelen 
(opdracht tot sanering) genomen, al dan niet ondersteund door een dwangsom en met een termijn, een en ander 
ten laste van de organisatie die het betreft. Daarbij zijn situaties denkbaar waarbij de gemeente zelf bepaalde 
(delen van de) saneringen moet uitvoeren en de kosten ervan ook voor een deel draagt. Gedragslijn is hierbij dat 
aansprakelijkheid altijd direct bij de eigenaar wordt gelegd. Deze handhavingstaken gaan qua uitvoering over naar 
de ODT (Omgevingsdienst Twente), per 1 januari 2019. Deze wijziging geeft druk op de planning. Zo dient nog te 

worden bepaald wie de bodemonderzoeken die worden geëist bij projecten, gaat beoordelen. Qua beheersing 
speelt de digitalisering van het bodemsysteem, waarbij bekende verontreinigingen zoveel mogelijk in kaart wor-
den gebracht. 
 
13. Ruimtelijke ontwikkelingen. 
De komst van de nieuwe omgevingswet brengt risico’s met zich mee. Die kunnen zich voordoen t.a.v. meerdere 
aspecten: niet tijdig klaar zijn, digitaliseringsproblemen (functioneel of financieel), tekortschietend omgevingsin-
strumentarium (omgevingsplan/omgevingsvisie). Deze risico’s zijn op dit moment nog niet in te kaderen, daar-
voor zou voor de nieuwe omgevingswet eerst een plan van aanpak moeten worden gemaakt. 
De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen is per 1 juli 2018 afgeschaft. De opstelling van het plan van aan-
pak in verband met de nieuwe omgevingswet start in 2019.  
 
14. Niet voldoen aan BIG / AVG 
Dit risico bestaat eruit dat niet wordt voldaan aan vereisten uit de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 
of aan vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Twenterand voldoet aan de minimum 
vereisten vanuit de BIG en vanuit de AVG. Er is een protocol meldingen vastgesteld en geïmplementeerd. Er zijn in 
2018 10 beveiligingsincidenten geregistreerd waarvan er, conform de vastgestelde werkwijze, 1 is gemeld  bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. De beheersing van dit risico bestaat uit periodiek evalueren en acteren op de uit-
komsten hiervan. Vanwege de cruciale rol die bewustzijn hier speelt wordt de in gang gezette bewustzijnscampag-
ne vervolgd.   
 
15. Regelgeving, BBV en uitkeringen gemeentefonds 
Op dit gebied is er sprake van samenhangen waarbij wijziging op één gebied gevolgen kan hebben voor de ande-
re gebieden. Wat hier bijvoorbeeld speelt is het risico dat wanneer de rijksuitgaven achterblijven – bijvoorbeeld 
omdat een Ministerie er niet in slaagt de voorgenomen investeringsuitgaven te doen – dit automatisch betekent 
dat ook de algemene uitkering van het gemeentefonds neerwaarts wordt aangepast. Waardoor de inkomsten van 
de gemeente dalen. De beheersing van dit risico bestaat uit het monitoren van ontwikkelingen op deze gebieden. 
 
16. Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen. 
Er is veel tijd gestoken in het compleet krijgen van dossiers zodat er een actueel overzicht bestaat van alle ge-
maakte afspraken en mogelijke verplichtingen (op basis van boetebedingen, etc.). Desalniettemin blijft de kans 
bestaan dat er nog iets opduikt wat gevolgen kan hebben. De financiële implicaties hiervan kunnen fors zijn. 
Voor de beheersing van dit risico is bewustzijn van groot belang inclusief aandacht voor de vraag wie bij afspraken 
dienen te worden ingeschakeld. 
 
Conclusie  
Het vereiste weerstandsvermogen bedraagt (zie tabel risico’s) € 4.650.000 maar hierbij wordt opgemerkt dat dit 
bedrag vanwege de start met een nieuwe methode in het kader van risicomanagement als voorlopig dient te wor-
den beschouwd. Vooralsnog lijkt de beschikbare weerstandscapaciteit met € 9.059.331 voldoende.  
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4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Kengetallen: financiële weerbaarheid en wendbaarheid  
M.i.v. 2016 zijn een aantal kengetallen voorgeschreven om de inzichtelijkheid en de transparantie van de jaarstuk-
ken te vergroten. Deze kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de 
balans. Concreet gaat het om:  

Netto schuldquote 
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Solvabiliteitsratio 
Grondexploitatie 
Structurele exploitatieruimte 
Belastingcapaciteit 

Deze kengetallen worden hieronder gespecificeerd en toegelicht. Ze zijn bedoeld om inzicht te geven in de financi-
ële weerbaar- en wendbaarheid van de gemeente. 
De kengetallen worden vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, omdat daar wordt 
weergegeven hoe solide de positie van de gemeente is.   
 
Tabel Kengetallen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Netto schuldquote en netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen 
De netto schuldquote bestaat uit de schuldenlast van de gemeente gedeeld door de eigen middelen. Deze geeft 
een indicatie van de druk van rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Een hoge schuldquote hoeft op zichzelf 
geen probleem te zijn, dat hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat 
er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorpora-
ties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht 
te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende 
gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).  
 
Solvabiliteitsratio 
Solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht 
in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondexploitatie 
Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraam-
de baten. De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële  posi-
tie van gemeenten. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een toekomstig pro-
ject hebben zij een schuld. Voor de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze 
schuld kan worden afgelost.  Als grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht loopt een gemeente wei-
nig risico. Staat de grond tegen te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot 
een lager eigen vermogen en dus tot een lager solvabiliteitsratio. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Structurele exploitatieruimte geeft het verschil tussen baten en lasten als percentage van de totale baten. En 
schetst welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke stijging van baten of 
structurele daling van lasten daarvoor nodig is.  
 
Belastingcapaciteit 
Bij de belastingcapaciteit wordt de hoogte van de van de woonlasten van een gezin als percentage van de lande-
lijk gemiddelde woonlasten van een gezin.  
 
 
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang dat zowel naar de balans als naar de exploitatie 
wordt gekeken. In de kengetallen exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente 
over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te 
vergroten. De kengetallen  netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen, solvabi-
liteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans. 
 
 

Kengetallen Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
  2017 2018 2018 

Netto schuldquote 46,74% 38,01% 58,67% 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 34,38% 25,20% 39,21% 
Solvabiliteitsratio 30,96% 24,14% 29,54% 
Structurele exploitatieruimte -1,32% -0,24% -0,49% 
Grondexploitatie 11,61% 8,28% 13,59% 
Belastingcapaciteit 93,86% 95,98% 93,91% 



4.2 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 

De kapitaalgoederen vormen het gemeentelijk kapitaal waar zorgvuldig mee moet worden 
omgegaan. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor 
het voorzieningenniveau en uiteraard voor de (jaarlijkse) lasten. Het is van belang, dat voor 
de openbare voorzieningen en gebouwen goede onderhoudsplanningen aanwezig zijn.  
Voor wat betreft deze paragraaf is een verbeterslag gemaakt. Dit zal de komende jaren ver-
volgd worden. 
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Beleid  
De gemeentelijke kapitaalgoederen bestaan uit veel uiteenlopende onderdelen, zoals 
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, gebouwen voor uiteenlopende functies, bestrating wegen, 
rioleringen, sportterreinen, afvalcontainers en dergelijke. Voor al deze onderdelen wordt op basis van 
beheerssystemen, die zijn vastgesteld door de raad, de onderhoudsbehoefte bepaald. Daarnaast worden 
door de betrokken medewerkers op basis van visuele waarnemingen de nodige correcties hierop 
aangebracht. Op dit moment is er nog geen sprake van achterstanden. 
 
Wegen  
De gemeente Twenterand heeft de volgende lengte wegen en oppervlakte verharding in onderhoud en 
beheer: 

 
 
 
Door de CROW (landelijk kennisplatform voor de openbare ruimte) is een standaard ontwikkeld om de 
kwaliteit van de openbare ruimte te bepalen. Middels deze systematiek worden de wegen geïnspecteerd 
en wordt de onderhoudsbehoefte bepaald. 
 
De soort en hoeveelheid onderhoudsmaatregelen, die nodig zijn, zijn afhankelijk van de vastgestelde 
(technische) staat en de feitelijk optredende slijtage van een bepaalde weg door het gebruik of andere 
omstandigheden zoals weersinvloeden. Dit onderhoud wordt planmatig uitgevoerd, waarbij het doel is om 
binnen de beschikbare financiële middelen door tijdig en juist ingrijpen de technische levensduur en het 
goed functioneren van een bepaalde weg zoveel mogelijk te verlengen. Daarom wordt gedurende de 
levensduur regelmatig de toestand van de wegen geïnspecteerd, zodat de noodzakelijke 
onderhoudsmaatregelen kunnen worden bepaald.  
Onder wegen worden zowel de asfaltwegen als de wegen met een elementenverharding verstaan. 
 
De begroting voor het onderhoud van wegen wordt gemaakt aan de hand van ingevoerde 
inspectiewaarden in het beheersysteem Obsurv. In dit systeem worden per weggedeelte ca. elke twee 
jaar inspectiewaarden ingevoerd. Deze waarden komen voort uit een inspectieronde, waarbij de staat van 
het wegdek op diverse punten beoordeeld wordt. Aan de hand van de ingevoerde inspectiewaarden en 
diverse instellingen worden de benodigde maatregelen bepaald en de begroting gegenereerd.  
 
 

Wegen/verharding Areaal 
Lengte weg binnen bebouwde kom 250 km 

Lengte weg buiten bebouwde kom 188 km 

Oppervlakte elementenverharding 119 ha. 

Oppervlakte asfaltverharding 116 ha. 

Afgevlakte planning: 
De begroting voor het onderhoud wordt per jaar berekend. Hierdoor kan het zijn dat er in 1 jaar een laag 
bedrag benodigd is, terwijl het volgend jaar een hoog bedrag benodigd is. Omdat dat minder praktisch en 
werkbaar is, wordt een afgevlakte planning gemaakt. Hierin wordt (waar mogelijk) geschoven met 
onderhoudsjaren  zodat per jaar een min of meer gelijk bedrag benodigd is. 
 
Aan de hand van de meest recente inspectiewaarden in het beheersysteem worden de begrotingscijfers 
bepaald. 
 
Aan onderhoud asfaltwegen wordt in eerste instantie voorrang gegeven om zoveel mogelijk 
kapitaalvernietiging te voorkomen. Wanneer namelijk asfaltwegen niet tijdig worden onderhouden zet het 
schadebeeld zich door in de fundering, waardoor de kosten van herstel fors toenemen. 
 
Financieel overzicht 
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Openbare verlichting 
Het areaal van de openbare verlichting is geïnventariseerd en op basis van deze inventarisatie vindt een jaar-
lijkse vervanging plaats van armaturen en masten. De onderstaande voorzieningen worden door de gemeente 
beheerd en onderhouden: 
 

 
 
De inventarisatie wordt periodiek bijgewerkt en actueel gehouden. In de investeringslijst is jaarlijks een bedrag 
opgenomen van € 133.631. De onderbouwing van dit bedrag is als volgt: 
Bij een theoretische technische levensduur van 20 jaar voor een armatuur en 40 jaar voor een mast komt men  
op een gemiddeld jaarlijks bedrag van bijna € 200.000 voor vervanging. Wanneer gerekend wordt met de wer-
kelijke vervangingstermijnen voor armaturen en masten betekent dit, dat het bedrag per jaar voor vervanging 
toereikend is. 
 
Financieel overzicht 

 

Openbare Verlichting Areaal [stuks] 

Lichtmasten/armaturen binnen bebouwde 
kom 

6340 

Lichtmasten/armaturen buiten bebouwde 
kom 

690 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 1.264.643 1.180.765 1.185.479 
Kapitaallasten 185.911 220.392 209.518 
Totaal 1.450.554 1.401.157 1.394.997 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 13.224 30.400 8.952 
Kapitaallasten 31.363 53.628 39.413 
Totaal 44.587 84.028 48.365 
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Gebouwen en civieltechnische kunstwerken 
Er vindt tweejaarlijks een herinspectie plaats van alle gemeentelijke gebouwen en van alle civieltechnische 
kunstwerken gelegen binnen de gemeente Twenterand (gebruik gemaakt wordt van de systemen voor 
rationeel gebouwenbeheer en rationeel kunstwerkenbeheer van Antea). 
Het grootschalig onderhoud voor instandhouding van bestaande gebouwen en civieltechnische kunstwerken is 
voor de komende 10 jaren geregeld. 
 
In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt voor 10 jaar de toekomstige onderhoudsbehoefte aangegeven. 
Wanneer een gebouw of gebouwonderdeel of een civieltechnisch kunstwerk onderhoud vergt, worden de 
gewenste activiteit en de onderhoudscyclus vermeld, inclusief de daarbij behorende kosten.  
In de meerjarenbegroting is voor de storting in het onderhoudsfonds betreffende de  gemeentelijke gebouwen 
ieder jaar een verhoging van € 45.000,- en voor de kunstwerken ieder jaar een verhoging van € 6.000,- 
opgenomen. 
 
Uit de inspecties blijkt dat indien  men bovengenoemde jaarlijkse verhoging handhaaft, er voor de komende 10 
jaar voldoende dekking aanwezig is om het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren. 
 
De gemeente heeft de volgende accommodaties/gebouwen in beheer: 

 
* Het Mozaïek, Vriezenveen is gesloopt en Marijkestraat 10, Westerhaar is verkocht. 
 
In het gemeentelijke kunstwerkenbeheer zijn de volgende objecten opgenomen: 

 
 
 

Accommodaties/gebouwen Areaal [stuks] 

Afvalbrengpunt 1 

Begraafplaatsen 6 

Buitensportaccommodaties 6 

Binnensportaccommodaties 5 

Gemeentelijke huisvesting 2 

Hertenkampen 3 

Monumentale gebouwen 8 

Rioolgemalen 2 

Zwembaden 2 

Diverse* 9 

Civieltechnische kunstwerken Areaal [stuks] 

Bruggen/viaducten 44 

Tunnels 3 

Duikers 6 

Financieel overzicht gebouwen 

 

Financieel overzicht bruggen en kunstwerken 

 

Groen 
Door de CROW (kennisplatform voor de openbare ruimte) is een landelijke standaard ontwikkeld om de kwaliteit 
van de openbare ruimte te bepalen. Op basis van die standaard heeft Grontmij het  rapport geschreven 
Keuzemodellen kwaliteitsniveaus Wegen en Groen (oktober 2010). Voor openbaar groen is een aantal 
kwaliteitsniveaus doorgerekend. Middels het pakket rationeel groenbeheer van Grontmij zijn deze 
onderhoudsniveaus  vertaald in de werkpakketten (technisch  en  financieel). De onderhoudsbudgetten staan 
onder druk vanwege enkele ontwikkelingen, die kosten verhogend werken (wijziging regelgeving, verbod op 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen, areaaluitbreiding en prijsindexatie). Er wordt 
gezocht naar maatregelen en aanpassing van werkzaamheden om binnen de bestaande budgetten de vastgelegde 
onderhoudsniveaus zoveel mogelijk te handhaven. Daarbij zal het voorkomen, dat die onderhoudsniveaus niet in 
de volle breedte worden gehaald. Mutaties in het areaal worden op structurele wijze bijgehouden en verwerkt. 
Dat areaal bestaat uit: 

 
In de bovenstaande hoeveelheden zijn ook meegenomen, de gedeelten groen van het onderdeel Sport, die door de gemeente worden onderhouden. 

 
Financieel overzicht 

 
 

Openbaar groen/bomen Areaal 

Bomen binnen bebouwde kom 13.000 stuks 

Bomen buiten bebouwde kom 13.300 stuks 

Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde 
kom 

130 ha. 

Oppervlakte openbaar groen buiten bebouwde 
kom 

28 ha. 

Hagen binnen bebouwde kom 12,3 km 

Hagen buiten bebouwde kom 2,0 km 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 76.156 88.630 63.768 
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 329.666 1.040.538 214.616 
Kapitaallasten 1.721.423 1.380.260 1.308.709 
Totaal 2.127.248 2.509.428 1.587.095 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 699 17.250 2.037 
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 80.089 138.590 34.523 
Kapitaallasten 25.212 23.349 20.815 
Totaal 106.001 179.189 57.374 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 1.727.672 1.721.676 1.655.856 
Kapitaallasten 24.473 20.579 24.747 
Totaal 1.752.145 1.742.255 1.680.603 
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Grondwater 
Het hoge grondwaterbeheer is opgenomen in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018. Voor zover bekend 
zijn binnen de gemeentegrenzen geen gebieden met grote problemen. Mochten zich toch problemen voor doen, 
dan zijn gelden beschikbaar binnen het product Riool om de oorzaak van de problemen te onderzoeken en zo 
nodig maatregelen te treffen.. 
 
Riolering  
De volgende rioolvoorzieningen zijn aanwezig in de gemeente: 
 

 
 
Eind 2018 is een nieuw GRP vastgesteld en is bepaald welke  maatregelen er aan het rioolstelsel getroffen 
dienen te worden voor met name de komende planperiode van 4 jaar.  
In de eerste vier jaar is daar gedetailleerd naar gekeken en zijn ook de benodigde budgetten vastgelegd. Voor 
de periode daarna is dat ook gedaan, maar dan meer op hoofdlijnen. 
Op het gebied van de riolering gaat het om het onderhoud en beheer van bestaande riolering en gedeelten van 
de riolering, die vervangen moeten worden. In het GRP 2019-2023 is ingespeeld op de klimaatverandering. Er 
zijn maatregelen ingepland voor de locaties, waar via modelberekeningen is gebleken, dat daar bij toenemende 
hoeveelheden neerslag problemen kunnen gaan optreden. 
Vanuit risico gestuurd rioolbeheer is de onderhoudstoestand van de riolering bepaald en zijn de te treffen 
maatregelen opgenomen in het GRP. Middels het kostendekkingsplan is de hoogte van de rioolheffing bepaald 
op basis van 100% kostendekkendheid. Planmatig wordt het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd, waardoor 
de kwaliteit wordt bewaakt. Ter plekke van de overstorten en de gemalen worden permanent metingen verricht  
om de werking van het stelsel te kunnen monitoren. Er wordt gewerkt met het programma rationeel rioolbeheer 
van Grontmij. 
 
Financieel overzicht 

 
 

Riolering Areaal 

Gemengde riolering 137 km 

Regenwaterriool 26,3 km 

Pers-/drukleiding 159,4 km 

Rioolgemalen  55 stuks 

Minigemalen 702 stuks 

Speelruimte 
In het 2018 is het Kaderplan Spelen door de raad vastgesteld. Het plan beoogt meer in overleg en samen met 
inwoners speelruimte in te richten. In 2018 zijn geen gemeentelijke speelplekken aangepast/gerenoveerd. De 
reguliere inspecties en ook het noodzakelijke onderhoud zijn uitgevoerd.   
De volgende speelvoorzieningen zijn aanwezig: 

 
 
Tractie en gereedschappen 
Tractie en gereedschappen zijn tools die blijvend aandacht vragen in relatie tot bezetting en daarmee effectief 
gebruik. Door gewijzigde inzichten of anders uitvoeren van werkzaamheden is het zinvol het gebruik van deze 
middelen constant tegen het licht te houden. 
De kapitaallasten van de tractie zijn in de begroting opgenomen voor een vast bedrag. Het verschil tussen werke-
lijk en begroot wordt gestort c.q. onttrokken uit de reserve tractie. Jaarlijks wordt beoordeeld of de vervangingen, 
die zijn opgenomen in het tractieplan, noodzakelijk zijn.  
 
Huidig materieel. 
- 8x VW transporter   
- 5x VW crafter   
- 2x VW caddy (lease opzichters) 
- 2x Toyota yaris (lease opzichters) 
- 1x Iveco eurocargo 
- 2x Scania 
- 1x MAN 
- 1x VPM 3400  fecaliënzuiger 
- 1x VW LT strooiwagen 
- 1x MAN TGL hoogwerker 
- 2x Tractor John deere 
- 1x Volvo dieplepel 
- 1x Ahlmann shovel 
- 2x Kubota SWT37C 
- 1x Kubota STV36 

Speeltoestellen Areaal [stuks] 

Speelplekken 121 

Speeltoestellen 545 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 
Onderhoud 254.464 204.412 98.828 
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 1.134 1.972 0 
Kapitaallasten 846.409 980.969 865.356 
Totaal 1.102.007 1.187.353 964.184 



4.3 Paragraaf Financiering 

 
In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarrekening neemt het college,  
naast de verplichte onderdelen op grond van het BBV, in ieder geval op: 

a. de kasgeldlimiet; 
b. de renterisiconorm; 
c. een overzicht van verstrekte geldleningen. 
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Algemene ontwikkelingen 
De gemeente dient een paragraaf Financiering in zowel 
de begroting als in het jaarverslag op te nemen, waarin 
aangegeven wordt op welke manier er uitvoering word 
gegeven aan de financieringsfunctie. Het uitgangspunt 
hierbij is het beheersen van risico’s, met name het 
renterisico. Onderstaand treft u aan de voor de 
gemeente Twenterand relevante informatie met 
betrekking tot de treasury-activiteiten van de gemeente 
in 2018.  
 
Treasurybeleid 
De beleidsdoelstelling van het treasurybeleid van de 
gemeente Twenterand kan als volgt worden 
omschreven: De gemeente voert, gelet op haar 
publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te 
beheren, een risicomijdend treasurybeleid. Binnen dit 
risicomijdende beleid stelt de gemeente zich ten doel zo 
laag mogelijke kosten over leningen en/of een zo hoog 
mogelijk rendement over het belegd vermogen te 
realiseren, voor zover nog mogelijk binnen de 
opgelegde regeling voor schatkistbankieren. Dit binnen 
de daarvoor geldende randvoorwaarden en ter 
beperking van risico’s.  
 
Renterisico’s  
In de Wet Fido is de renterisiconorm opgenomen. Doel 
van deze norm is het beperken (spreiden) van het 
renterisico op de vaste schuld van de gemeente. Het 
toezichthoudende orgaan wordt met behulp van deze 
norm op een transparante wijze inzicht geboden in het 
renterisico als gevolg van renteaanpassing en 
herfinanciering van leningen.  
 
Berekening renterisiconorm:  
Begrotingstotaal 2018     € 84.250.000  
Vastgesteld wettelijk percentage     20 %  
Renterisiconorm      € 16.850.000  
Renterisico op vaste schuld    €   3.970.357  
(aflossingen 2018)  
Onderschrijding renterisiconorm   € 12.879.643  
 
 

Renteberekening  
In het jaar 2018 is over opgenomen langlopende 
gemeentelijke geldleningen gemiddeld 2,09% rente 
betaald (2017 2,14%, 2016 2,65 %, 2015 2,79 %, 2014 
2,77%, 2013 3,21%, 2012 3,26 %, 2011 3,67%,).  
In de begroting 2018 zijn deze rentelasten opgenomen. 
Aan de reserves is, als gevolg van een raadsbesluit, 
geen rente meer toegevoegd. Voor het aantrekken van 
kort geld werd begrotingstechnisch rekening gehouden 
met een gemiddeld percentage van 1,00% (rente 
financieringstekort binnen de kasgeldnorm). De 
werkelijke rente is verantwoord op de kostenplaats 
‘Kapitaallasten’.  
 
Rentetoerekening  
Rente wordt op basis van het renteomslagpercentage 
doorberekend aan de taakvelden. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat voor het grondbedrijf een 
ander percentage wordt berekend op de in het BBV 
voorgeschreven wijze. De rente wordt samen met de 
afschrijvingslasten doorberekend aan de diverse 
taakvelden. Aan investeringen wordt geen rente 
rechtstreeks toegerekend.  
 
Kasgeldlimiet 
Onderstaand treft u een weergave aan van de in de loop 
van het jaar 2018 verzamelde gegevens met betrekking 
tot de renterisico’s op korte termijn. De wetgever 
beoogt met behulp van de kasgeldlimiet het renterisico 
op korte termijn van gemeenten in te perken. Dit wordt 
bereikt door aan gemeenten een limiet aan te geven tot 
hoe ver met kort geld gefinancierd mag worden. Deze 
(wettelijke) limiet is 8,5% van de totale lasten van de 
gemeente. Als de gemeente voorziet dat structureel de 
kasgeldlimiet wordt overschreden dan is de gemeente 
verplicht te consolideren, dat wil zeggen langlopende 
geldleningen aan te trekken.  
 
(x € 1000)    1e kw.     2e kw.      3e kw.    4e kw.  
Kasgeldlimiet   € 7.161   € 7.161   € 7.161    € 7.161  
Saldo gemeente   € 9.681   € 14.630 € 3.946    € 12.614  
Over/onderschrijding  € 2.520   € 7.469   € 3.215    € 5.453 
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Kredietrisico’s 
Ten behoeve van de uitoefening van de publieke 
taak kunnen gemeenten leningen verstrekken.  
Op deze verstrekte leningen loopt de gemeente 
kredietrisico. Het kredietrisico is het risico dat de 
tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtin-
gen kan voldoen (het terugbetalen van de ver-
strekte lening). Hieronder treft u een overzicht aan 
van de verstrekte leningen door de gemeente. 

Kortlopend geld  
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een 
‘Overeenkomst financiële dienstverlening’ voor  
onbepaalde tijd afgesloten (opzegbaar). Hier is  
onder andere de kort-kredietverlening geregeld. Dit 
houdt in dat er een krediet in rekening-courant 
(kredietlimiet) van maximaal € 5,0 miljoen is over-
eengekomen.  
 
Aangegane langlopende geldleningen  
In 2018 zijn er twee langlopende leningen aange-
trokken. Eén lening was bestemd voor de Zonne-
park BV, de andere om te voldoen aan de eisen van 
de wet. In de loop van het jaar is ruim € 3.970.000 
afgelost (reguliere aflossing). De som van de aan-
gegane langlopende geldleningen bedraagt per 31 
december 2018 € 41.407.364. Dit is volledig be-
stemd voor eigen financiering.  
 
Schatkistbankieren  
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkist-
bankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment 
zijn alle decentrale overheden (waaronder ge-
meenten) verplicht om hun overtollige middelen in 
de schatkist aan te houden. In 2018 zijn de uitge-
zette middelen weer teruggeboekt naar de bankre-
kening van de gemeente.  

Omschrijving Bedrag 
Achtergestelde lening Vitens € 517.592 
BAGL GR Vechtdal € 932.591 
Lening Zonnepark BV € 7.100.000 
Renteloze lening H.T.T.V. € 9.075 
Lening tennisvereniging Den Ham € 5.100 
Hypothecaire leningen aan ambtenaren € 3.514.337 
Lening Triangel € 209.627 
Lening St. Kulturhus de Klaampe € 186.694 
Lening activiteitencentrum € 4.348.279 
Lening IKB/Stadsbank € 52.622 
Lening voetbalverenigingen € 24.000 
Duurzaamheidsleningen € 9.911 
Startersleningen € 984.243 
Lening korfbalvereniging TOP € 19.250 
Totaal € 17.913.320 
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Financiering 
Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van onze gemeente en de 
daarbij behorende financieringsbehoefte, rekening houdend met (geplande) (des-)investeringen en 
beschikbare interne en externe middelen. In feite gaat het hier om het opstellen van een 
liquiditeitsbegroting. De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de 
leningenportefeuille. De activa van de gemeente Twenterand zullen per begin 2018 naar verwachting 
als volgt gefinancierd zijn: 

Uit de tabel blijkt dat de boekwaarde van de vaste activa (investeringen) voor een klein deel wordt 
gefinancierd met vlottende middelen.  
 
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van 
verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er toe geleid dat 
in het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten 
aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. 
Omdat de onderlinge vergelijking tussen gemeenten het uitgangspunt is voor de aanpassingen van 
het BBV is hier sprake van een verplichting.  
 
Ter verduidelijking wordt in het schema hieronder uiteen gezet hoe de rentetoerekening in de praktijk 
kan worden vorm gegeven.  

Boekwaarde vaste activa  € 88.786.062 
Vaste financieringsmiddelen    
Reserves € 31.742.317   
Voorzieningen € 15.527.065   
Langlopende leningen € 33.277.721   
Totaal financieringsmiddelen  € 71.425.885 
     
Gefinancierd met vlottende middelen        €   80.547.103 
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Renteschema:   

    

 De externe rentelasten over de korte en lange financiering  720.869 
 De externe rentebaten (idem)  217.021 
 Saldo rentelasten en rentebaten  503.848 
    

 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 198.112  

 

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld 
moet worden toegerekend 0  

 

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke 
lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betref-
fende taakveld moet worden toegerekend 0  
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente  198.112 
    

 Rente over eigen vermogen  963.503 
 Rente over voorzieningen  399.539 
 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente  1.668.779 
    

 De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)  2.083.913 
     

 Renteresultaat op het taakveld Treasury  -415.134 



4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering 

De paragraaf Bedrijfsvoering omvat de intern 
gerichte beleidsterreinen. Het betreft Personeel 
en organisatie, (interne) Communicatie,  
Bestuursondersteuning burgemeester en wet-
houders, Planning & Control, Financiën , Informa-
tisering & Automatisering en bestuurlijk juridi-
sche zaken. Een goede bedrijfsvoering is een be-
langrijk middel om de resultaten die de gemeen-
te wil bereiken ook daadwerkelijk te realiseren. 
De bedrijfsvoering draagt bij aan een klantgerich-
te organisatie. Bedrijfsvoering vormt een rand-
voorwaarde om doelen uit de andere doelenbo-
men te kunnen realiseren. In deze paragraaf 
wordt op een aantal zaken binnen de ambtelijke 
organisatie nader ingegaan. 
 
In het programma Klantgerichte 
organisatie en Bestuur zijn de volgende doelen 

voor het thema Bedrijfsvoering gesteld: Een goed 
functionerende organisatie waar met trots en 
betrokkenheid gewerkt 
wordt, waarbij: 
- De focus ligt op zaken die voor organisatie en 
     personeel belangrijk zijn; 
-    Participatie en betrokkenheid is van                 
     medewerkers op organisatievraagstukken; 
-    Dialoog is vanuit verschillende inzichten naar 
     hoger niveau; 
- Medewerkers worden uitgedaagd om mee te 

doen in plaats van toeschouwer/criticaster te  
zijn; 

- Wordt ingezet op creativiteit van professio-
nals; 

- Medewerkers zich ontwikkelen 

90 

Jaarverslag | 2018 

4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering 

Onderzoek financieel systeem 
 
In 2018 is onderzoek gedaan naar een nieuw financieel 
systeem, omdat het oude pakket FMS (dat ruim 23 jaar 
in gebruik is) niet meer voldeed aan de eisen die 
Twenterand in de huidige tijd aan een financieel sys-
teem stelt. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot 
een aanbesteding, waarbij gekozen is voor ‘Financials’ 
als nieuw financieel systeem. Met Financials krijgt de 
gemeente Twenterand een financieel systeem dat toe-
komstbestendig is, flexibel is, e-facturatie mogelijk 
maakt en het inzicht in de financiën van de gemeente 
beter en makkelijker maakt. In combinatie met de, te-
vens nieuw aangeschafte, planning & control software 
is het voor de gemeente mogelijk om met behulp van 
Financials het proces rondom P&C-documenten, zoals 
de begroting en jaarstukken, beter te organiseren en 
de resultaten hiervan te presenteren middels een 
‘begrotings-app’. In 2018 is gestart met de voorberei-
dingen op de implementatie van Financials, zodat het 
systeem per 1 januari 2019  in gebruik kan worden ge-
nomen. Door externe factoren is de ingebruikname van 
het pakket echter uitgesteld naar 1 april 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

‘’Voortgang Transitieprogramma’  
In onderstaande dynamische agenda is weergegeven aan 
welke thema’s we de komende maanden/jaren rondom 
organisatie-ontwikkeling en bedrijfsvoering werken.  

Deze agenda wordt actueel gehouden. Daar waar nieuwe 
thema’s zich aandienen en opgaven zijn gerealiseerd/
afgerond, wordt de agenda aangepast. 

 

  (Afbeelding Transitieprogramma ) 
Astrid 



Griffie 
 
Een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlijke besluit-
vorming. Dat is het maatschappelijk effect waar de 
activiteiten van de griffie zich op richten.  
In essentie is de gemeenteraad een bestuursorgaan 
dat besluiten neemt. Zij doet dat vanuit haar volks-
vertegenwoordigende, kaderstellende en controle-
rende rol. Een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlij-
ke besluitvorming is van belang voor het goed functi-
oneren van de democratie. De griffie ondersteunt en 
adviseert de raad hierbij (conform artikel 107 van de 
Gemeentewet).  
 
De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming is 
geen stip op de horizon. Het is iets waar voortdurend 
aan gewerkt moet worden. Daarbij is het van belang 
om continu aan te sluiten bij en te anticiperen op de 
(veranderende) vraag uit de raad en de samenle-
ving.  
 
Naast de reguliere activiteiten was er in 2018 extra 
aandacht voor en inzet op: 
 
- Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Het ging hierbij onder meer om de installatie van de 
nieuwe raadsleden, de uitvoering van het opgestelde 
inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden, de 
benoemingen van hen in de diverse functies, de aan-
schaf van voorzieningen voor de nieuwe raadsleden 
en de administratie daaromheen. Ten behoeve van 
het opleidingsprogramma en de aanschaf van voor-
zieningen in 2019 zal het resterend budget uit 2018 
van EUR 11.311 worden overgeheveld. 
 
- Geluidsinstallatie raadszaal  
De geluidsinstallatie in de raadszaal was gedateerd 
en vertoonde diverse mankementen. Met lapmidde-
len werd de installatie operationeel gehouden. In 
2018 is derhalve een nieuw (draadloos) systeem 
geinstalleerd met een aantal losse schermen. De los-
se schermen kunnen in de raadszaal worden ge-
plaatst zodat ook presentaties goed zichtbaar ge-
maakt kunnen worden. Wellicht dat in 2019 nog een 
aantal extra schermen geplaatst moeten worden ten 
behoeve van het publiek. 
 
 
 
 
 
 

-   Opkomstbevordering 
In 2018 zijn ter vervanging van de verkiezingsborden 
zogenaamde ‘trotters’ aangeschaft. Tevens is een 
verkiezingskrant uitgegeven die huis aan huis is ver-
spreid en die zodanig is opgesteld dat deze ook voor 
laaggeletterden goed begrijpelijk was. 
Burgemeestersbenoeming 
 
- In 2018 is niet gestart met de procedure voor de 
benoeming van een nieuwe burgemeester. Hiervoor 
zijn dan ook geen kosten gemaakt. Aangezien het de 
verwachting is dat de procedure wel in 2019 wordt 
gestart, zal een resterend budget van EUR 13.000 
hiervoor worden overgeheveld naar 2019. 
 
Overige niet-reguliere activiteiten die in 2018 extra 
aandacht en inzet vroegen betroffen: 
- het project Democracity; 
- introductie zaakgericht werken;  
- het proces van politieke besluitvorming en de  
vertaling daarvan in een nieuw reglement van orde 
en een reglement op de raadsdebatten; 
- de regionale samenwerking binnen de Regio Twen-
te. 
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4.5 Paragraaf Verbonden partijen 

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en of  
financiële belangen en mogelijke risico’s wordt in 
de begroting en jaarrekening aandacht besteed 
aan derde rechtspersonen (de verbonden partij), 
waarmee de gemeente een bestuurlijke en finan-
ciële band heeft. De paragraaf verbonden partijen 
geeft inzicht in deze relaties van de gemeente. 
Onder verbonden partijen moet worden verstaan: 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisa-
ties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een 
financieel belang heeft, zoals deelnemingen 
(vennootschappen), gemeenschappelijke regelin-

gen (Wet gemeenschappelijke regeling) en/of 
stichtingen en publiek private samenwerkingscon-
structies.  
 
Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een 
zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.  
Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat 
middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren  
gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden 
partij’ of als financiële problemen bij een 
‘verbonden partij’ op de gemeente kunnen wor-
den verhaald.  
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Wat willen we bereiken: 
Twenterand wil participeren in partijen die een publiek 
belang dienen, zodat de visies en beleidsdoelstellingen 
van de gemeente ondersteund en uitgedragen worden. 
Indien participatie leidt tot inkomsten voor de gemeente 
worden deze inkomsten ingezet als technisch onderdeel 
van de gemeentebegroting. Hierbij worden de 
risicobeperkingen, welke de Wet Financiering Decentrale 
Overheden gemeenten oplegt bij dergelijke 
deelnemingen, in acht genomen. 
 
Wat doen we daarvoor :  
De gemeente Twenterand neemt actief deel in 
bestuurlijke overleggen van verbonden partijen, waarbij 
voorafgaand aan deze vergaderingen het college een 
standpunt inneemt ten aanzien van de agenda. Via de 
besluitenlijsten van het college worden de raad en de 
inwoners over de externe vertegenwoordigingen 
geïnformeerd.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verbonden partijen van de gemeente Twenterand zijn 
gerubriceerd naar de volgende 4 categorieën: 
 
A. Gemeenschappelijke Regelingen 
- Regio Twente 
- Veiligheidsregio Twente 
- GR Soweco 
- GR Stadsbank Oost Nederland 
- Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 
 
B. Deelnemingen in vennootschappen (NV’s, BV’s, 

VOF’s en CV’s) 
- Cogas N.V. 
- Twence B.V. 
- N.V. Rova Holding 
- Vitens N.V. 
- Wadinko N.V. 
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
- Diverse deelnemingen uit de verkoop aandelen 

Essent. 
 
C. Deelnemingen in Verenigingen en Stichtingen 
- Euregio 
- Dimpact 
 
Op de volgende bladzijden wordt conform de richtlijnen 
van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de 
financiële verordening van de gemeente Twenterand 
een nadere uitwerking per verbonden partij 
weergegeven. De eventuele risico’s rondom de 
verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

4.5 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 
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A. Gemeenschappelijke regelingen 
Regio Twente, Enschede 

Programma:  
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdra-
ge aan het realiseren van doelstellingen van alle pro-
gramma’s en diverse doelenbomen. Het grootste on-
derdeel is de wettelijke gemeentelijke taak GGD.  
 
Doelstelling:  
Samenwerken aan een gezonde, veilige, leefbare en 
bereikbare regio. 
  
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
De aangesloten (14) gemeenten zijn: Almelo, Borne, 
Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-
Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De 
werkzaamheden worden op een breed terrein ver-
richt: algemeen bestuurlijk, economische zaken, 
volksgezondheid, milieu, ruimtelijke ordening en re-
creatie en toerisme. 
 
Financiële relatie / financieel belang:  
De gemeenten dragen gezamenlijk bij aan de kosten 
van de Regio Twente. Verdeling van deze bijdrage 
gebeurt in de meeste gevallen op basis van inwoner-
tal. Een uitzondering hierop is de JGZ-bijdrage, deze 
wordt verdeeld op basis van het aantal jeugdigen. 
 
De bijdrage aan Regio Twente bedraagt in 2019  
€ 1.806.000. Dit is € 116.000 meer dan in 2018. Deze 
stijging hangt vooral samen met de geraamde loon- 
en prijsontwikkeling, een stijging van de werkgevers-
lasten en met een toename van de overhead. En 
voor € 21.000 wordt de stijging veroorzaakt door 
nieuw beleid.   
 
Beleidsrealisatie:  
Op een breed terrein zijn in samenwerking met de 
Twentse gemeenten werkzaamheden verricht. Met 
haar jaarstukken wordt door de Regio Twente zowel 
beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af-
gelegd over het afgelopen jaar. Daarnaast neemt de 

gemeente Twenterand deel aan de Agenda voor 
Twente voor de periode 2018-2022.  
 
Financiële informatie:  

 
(Bedragen x € 1.000)  

Eigen vermogen 1-1-2018 6.269 
Eigen vermogen 31-12-2018 10.034 
Vreemd vermogen 1-1-2018 13.972 
Vreemd vermogen 31-12-2018 14.465 
Financieel resultaat 2018 - 390 



Programma: 
De Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samen-
werkingsverband van hulpverleningsdiensten en 
de veertien gemeenten in Twente. De samen-
werking is gestoeld op de Wet Veiligheidsregio’s 
en de Wet  
Gemeenschappelijke Regelingen. De VRT voert 
taken uit op het gebied van brandweerzorg, 
rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskun-
dige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
(GHOR) en handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. Deze taken zijn bij wet opgedragen. 
De VRT levert voor de gemeente Twenterand 
met name een bijdrage aan het programma 
‘Veilig leefklimaat’.  
 
Doelstelling: 
De Veiligheidsregio Twente zet zich in voor ef-
fectieve voorbereiding op en bestrijding van cri-
ses en rampen. De VRT kent vier programma’s:  
- Multidisciplinaire onderwerpen  
- Brandweer  
- GHOR  
- Gemeenten  
In de programmabegroting van de VRT zijn per 
programma doelstellingen opgenomen.  
 
Bestuurlijke relatie  / bestuurlijk belang:  
Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s werken 
de Twentse gemeenten samen binnen de ge-
meenschappelijke regeling op het gebied van 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het Alge-
meen Bestuur van de VRT wordt gevormd door 
de Twentse burgemeesters. 
 
Financiële relatie / financieel belang: 
De gemeente Twenterand heeft in 2018  
€ 1.877.831 bijgedragen aan de VRT.  
 
 
 
 
 
 

Beleidsrelatie:  
Conform de programmabegroting is er, naast 
opleiding/training en repressieve inzet bij inci-
denten, in 2018 geïnvesteerd in het (brand)
veiligheidsbewustzijn van burgers en instellin-
gen. In de gemeente Twenterand is hierbij door 
de brandweer o.a. ingezet op lesprogramma’s in 
het basisonderwijs, voorlichtingen (zowel alge-
meen als na woningbrand), woningchecks en 
advisering in het kader van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Twen-
terand.  
 
Financiële informatie:  
 
(Bedragen x € 1.000)  

 

 
 

Veiligheidsregio Twente, Enschede 

Jaarverslag | 2018 

Veiligheidsregio Twente, Enschede 
GR Soweco, Almelo 

Programma: 
Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan 
het realiseren van de doelstelling van programma Maat-
schappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid en program-
ma Economie en vrijetijdsbesteding.  
 
Doelstelling:  
Het doel van de GR Soweco is het uitvoeren van de Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) voor de betrokken gemeenten. 
Deze wet is het bieden van een passende werkplek aan per-
sonen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden in 
staat zijn tot het verrichten van arbeid. Het werk is gericht op 
behoud, herstel en bevordering van de arbeidsgeschiktheid.  
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
De aangesloten gemeenten waarmee een samenwerkings-
verband bestaat zijn Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, 
Tubbergen, Wierden en Twenterand. De GR Soweco is ont-
staan in 1969, toen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
in werking trad.  
 
Financiële relatie / financieel belang:  
De exploitatie van Soweco kent een negatieve resultaat 
(2019 € 6.054.000) dat gedragen moet worden door de 
deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Twente-
rand. Zie verder paragraaf weerstandsvermogen.  
 
Beleidsvoornemens:  
De gemeenten hebben een grotere opgave in het sociale 
domein. Er moet in principe voor iedereen een passende 
werkplek te vinden zijn, zo mogelijk bij een reguliere werk-
gever. De kennis en ervaring van SOWECO wordt bij deze op-
gave benut maar vraagt ook van het bedrijf een doorontwik-
keling. 
 
De ontwikkelingen maken dat SOWECO een andere positie 
inneemt. De traditionele uitvoeringsorganisatie voor de SW 
maakt steeds meer plaats voor een organisatie voor alle 
doelgroepen binnen de Participatiewet; voor participatie van 
alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/
of arbeidsbeperking. De nieuwe positionering vraagt om 
aanpassingen en ontwikkeling van de organisatie. De ont-
wikkeling van de organisatie wordt gedreven door de nood-
zaak tot: 
- Werkgeversgericht werken 
- Innovatie in markt- en productontwikkeling 
- Rendementsverbetering 

- Vergrote handelingsvrijheid / Individuele autonomie 
 
Deze nieuwe positionering betekent voor mensen met een 
SW status dat zij ondersteund blijven. Deze groep wordt ge-
oormerkt gefinancierd door de landelijke overheid en heeft 
als kenmerk dat het rechten en plichten heeft op en basis 
van een eigen CAO. Het feit dat de landelijke overheid de 
financiering voor deze groep terugbrengt en dat de rechten 
en plichten van deze groep blijven bestaan, betekent dat het 
jaarlijkse verschil tussen loonkosten en financiering toe-
neemt. Dit is een last die wordt gedragen door de in de GR 
deelnemende gemeenten. Die gegeven last wordt gedempt 
door resultaten van bestaande en de nieuwe proposities. 
 
De gemeente maakt gebruik van de expertise van het SW 
bedrijf op het gebied van:  
- Wachtlijstproject, nieuwe Twenteranders, inzet loonkos-

tensubsidies, project WIW/ID, PSO door Extend. 
Eind 2018 hebben Extend (onderdeel van SOWECO NV) en de 
gemeente Twenterand een overeenkomst ondertekend. Bei-
de partijen gaan nog intensiever samenwerken bij de uitvoe-
ring van de Participatiewet. De gemeente en Extend hebben 
afspraken gemaakt hoe ze inwoners van Twenterand gaan 
helpen die op zoek zijn naar een baan. De gemeente heeft 
hierbij de leiding en Extend voert uit. De overeenkomst is 
voor één jaar maar kan daarna worden verlengd. 
 
Dit draagt bij aan de doelen in de doelenboom Sociale zaken: 
‘Naar vermogen participerende (niet)-uitkeringsgerechtigden 
in de maatschappij, ‘’Financieel zelfredzame inwoners’’ en 
‘’Sociaal zelfredzame inwoners’’. 
 
Financiële informatie: 

(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018 GR 1.945 
Eigen vermogen 31-12-2018 GR 2.173 
Vreemd vermogen 1-1-2018 GR 12.198 
Vreemd vermogen 31-12-2018 GR 12.224 
Financieel resultaat 2018 GR -202 
  
Eigen vermogen 1-1-2018 NV 2.965 
Eigen vermogen 31-12-2018 NV 4.093 
Vreemd vermogen 1-1-2018 NG 5.964 
Vreemd vermogen 31-12-2018 NV 3.555 
Financieel resultaat 2018 NV 1.558 

Eigen vermogen 1-1-2018   1.143 
Eigen vermogen 31-12-2018   1.319 

Vreemd vermogen 1-1-2018 57.218 

Vreemd vermogen 31-12-2018 55.048 

Financieel resultaat 2018  383 



Jaarverslag | 2018 

Stadsbank Oost Nederland, Enschede 

Programma:  
Sociaal Domein 
 
Doelstelling:  
De Stadsbank is een kredietbank, zoals bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet. De Stadsbank 
heeft tot doel een verantwoord pakket aan te bieden van financiële dienstverlening.  
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
De GR wordt gevormd door 22 deelnemende gemeenten in de Achterhoek en Twente. Het Algemeen 
Bestuur vergadert circa twee keer per jaar.  
 
Financiële relatie / financieel belang:  
De begrote bijdrage voor 2020 bedraagt € 255.000. Door genomen (preventieve) schuldhulpmaatre-
gelen is al jaren lang het begrote bedrag vrijwel hetzelfde. Schuldhulpverlening is een van de speer-
punten van de integrale Beleidsnota Sociaal Domein.  
 
Beleidsrelatie:  
De laatste jaren laat de gemeente Twenterand een stabiel uitgavenpatroon zien, namelijk een lichte 
daling van het aantal afgenomen budgetbeheerrekeningen en een lichte stijging van het aantal pro-
ducten op het gebied van beschermingsbewind en bewindvoering.  
 
De daling van het aantal budgetbeheerrekeningen is een resultaat van het gevoerde beleid en de 
toename van het aantal producten op het gebied van beschermingsbewind en bewindvoering is een 
landelijke trend. 
 
Financiële informatie: 

 
(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018  1.321.000 
Eigen vermogen 31-12-2018  1.080.500 
Vreemd vermogen 1-1-2018     367.000 
Vreemd vermogen 31-12-2018     376.000 
Financieel resultaat 2018  -119.800 

Programma:  
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is een gemeenschappelijke regeling die een bij-
drage levert aan het realiseren van de doelstelling van programma Klantgerichte organisatie en be-
stuur. 
 
Doelstelling:  
Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering 
onroerende zaken. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
Het GBT wordt gevormd door de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Los-
ser, Oldenzaal en Twenterand. 
De gemeente Twenterand wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuille-
houder Financiën. 
 
Financiële relatie / financieel belang:  
De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het aantal aanslagen van de verschillende 
belastingen die voor de gemeente Twenterand worden uitgevoerd. De bijdrage voor 2018 bedraagt 
€ 519.771 
 
Beleidsvoornemens:  
In 2016 is het visiedocument van het GBT opnieuw beoordeeld en is de nieuwe visie voor het GBT 
in samenspraak met het bestuur besproken. Groei is niet langer een doelstelling voor het GBT. De 
groeiambitie is losgelaten en verschoven naar optimale dienstverlening en kwaliteit. Om dit te rea-
liseren zijn er een drietal speerpunten benoemd, te weten: I-centraal, Informatiebeveiliging en 
Kwaliteit. Deze speerpunten staan de komende jaren centraal om de gestelde doelen te bereiken.  
 
Financiële informatie: 

 
 
 
 
 

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 

(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018 254 
Eigen vermogen 31-12-2018 323 
Vreemd vermogen 1-1-2018 5.664 
Vreemd vermogen 31-12-2018 16.838 
Financieel resultaat 2018 60 
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B. Deelnemingen in vennootschappen  
 Cogas, Almelo 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het realise-
ren van de doelstelling op het beleidsveld Milieu. 
 
Doelstelling: 
Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan open-
bare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de 
vennootschap deelnemen en in haar concessie-en 
machtigingsgebieden. Twenterand valt onder het ver-
zorgingsgebied van Cogas. Oorspronkelijk doel van de 
Cogas N.V. was het voorzien in een dekkende en be-
trouwbare energie- en kabelinfrastructuur op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten. Nu zijn 
ook het realiseren van duurzame en innovatieve ener-
gieoplossingen belangrijke doelen geworden. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang: 
De aandelen van de Naamloze Vennootschap Cogas 
Holding zijn in handen van 9 Overijsselse gemeenten. 
Cogas is gevestigd in Almelo. Aandeelhouders zijn de 
gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, 
Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en 
Wierden. 
 
 
 
 
 
 

Financiële relatie / financieel belang: 
Twenterand bezit 558 aandelen à € 454; een totale 
(nominale) waarde van € 253.332. Dit betreft 11 % 
van de aandelen. Hierop wordt jaarlijks dividend uitge-
keerd. In 2018 is € 1.116.000 aan dividend ontvangen 
en een dergelijke uitkering wordt ook in 2019 ver-
wacht. 
 
Financiële informatie:  
 
(bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen vermogen 1-1-2018 171.757 

Eigen vermogen 31-12-2018 178.995 

Vreemd vermogen 1-1-2018   95.786 

Vreemd vermogen 31-12-2018   96.221 

Financieel resultaat 2018   17.416 

Jaarverslag | 2018 

Twence B.V., Hengelo 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het realise-
ren van de doelstelling van programma Veilig leefkli-
maat en specifiek aan het thema  Milieu.  
 
Doelstelling: 
Openbaar belang 
Terugwinning van grondstoffen en energie uit huishou-
delijk afval door duurzame en betaalbare verwerking 
van afval en bevordering van de samenwerking op het 
gebied van innovatief afvalbeleid (circulaire econo-
mie). 
 
Welke doelen streeft de gemeente na met deze partij? 
- behouden van verwerkingscapaciteit voor huishou-

delijk afval tegen marktconforme tarieven 
- In stand houding van een bedrijf dat op een duurza-

me wijze afval verwerkt tot  grondstoffen en ener-
gie. 

- We stemmen alleen in met extra investeringen als 
deze bij kunnen dragen aan beleidsdoelen van de  
gemeente Twenterand 

 
Beheren en exploiteren van milieuvoorzieningen, het 
verlenen van diensten op het gebied van milieube-
heersing in het algemeen, het bewerken en verwerken 
van huishoudelijk afval en bedrijfsafval en het produ-
ceren en leveren van (duurzame) energie en secundai-
re grondstoffen; 
 
Bestuurlijke relatie  / bestuurlijk belang:  
Twence is een overheidsbedrijf (uitsluitend gemeente-
lijke aandeelhouders) voor de verwerking van afval tot 
grondstoffen en energie. De Twentse gemeenten heb-
ben gezamenlijk een aandeel van 96.35 % in Twence  
Holding B.V.   
 
Financiële relatie / financieel belang: 
Twenterand bezit 43.909 aandelen ( 5,17 %) ter waar-
de van € 43.909 (nominale waarde), waarop jaarlijks 
dividend wordt uitgekeerd. Het dividend en de borg-
stellingsvergoeding bedroegen (over 2018) ontvangen 
in 2019 bedroegen respectievelijk € 374.634 en € 
87.294. Totaal € 461.928. Dit bedrag is hoger dan voor-
gaande jaren omdat er geen superdividend meer 
wordt uitgekeerd  ten behoeve van de Agenda van 
Twente.  
 
 

Bij de oprichting van Twence (voorheen AVI Twente) 
hebben de gemeenten gezamenlijk een vermogen in-
gebracht van circa € 60 miljoen in de vorm van een 
achtergestelde renteloze lening. Hierover wordt aan de 
gewone aandeelhouders jaarlijks een vergoeding uit-
gekeerd van € 0,8 miljoen. Daarnaast hebben de ge-
meenten zich garant gesteld voor het aantrekken van 
een geldlening van € 170 miljoen. Hiervoor wordt aan 
de aandeelhouders een borgstellingsprovisie van € 1,7 
miljoen toegekend. Van deze garantstelling resteert 
eind 2016 nog een bedrag van circa € 10 miljoen. Dit is 
tevens het bedrag waarvoor de gewone aandeelhou-
ders gezamenlijk maximaal aansprakelijk gesteld kun-
nen worden bij een eventueel faillissement van Twen-
ce. Daarnaast hebben de gemeenten zich verplicht, 
voor de duur van 25 jaar, jaarlijks 220.000 ton brand-
baar huishoudelijk restafval aan te leveren. Deze ver-
plichting loopt nog tot 30 juni 2022 en kan hierna her-
nieuwd worden. Twence gaat er van uit dat de aan-
deelhoudende gemeenten al het huishoudelijk afval bij 
Twence aanleveren maar spreekt de gemeenten niet 
aan op deze leverplicht. Een jaarlijkse financiële bijdra-
ge wordt niet gevraagd, de exploitatiekosten lopen via 
de vennootschap.  
 
Beleidsrealisatie  
Volgens de jaarrekening behaalde Twence in 2018 een 
netto resultaat van € 14,5 miljoen ( 2017: 14,4 ). 
In 2018 was sprake van de heropening van de ver-
nieuwde biomassa-energiecentrale in combinatie met 
de opening van het tweede zonnepark. De biomassa-
energiecentrale, al jaren een groene energiebron voor 
de regio, kan sinds de ombouw ook warmte en stoom 
leveren. Daardoor verdrievoudigde de energieproductie 
uit deze centrale.  
 
Financiële informatie:  

 
 

(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018 130.292 
Eigen vermogen 31-12-2018 133.428 
Vreemd vermogen 1-1-2018 147.501 
Vreemd vermogen 31-12-2018 173.808 
Financieel resultaat 2018   14.490 
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Wadinko N.V., Zwolle 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het realise-
ren van de doelstelling van programma Economie en 
vrije tijdsbesteding. 
 
Doelstelling: 
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, 
die de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegen-
heid wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpol-
der en Zuidwest Drenthe. Wadinko heeft op dit mo-
ment één participatie binnen de gemeente Twente-
rand. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang: 
De aandelen van de Naamloze Vennootschap Wadin-
ko zijn in handen van de provincie Overijssel en 24 
gemeenten. Wadinko is gevestigd in Zwolle. 
 
 

Financiële relatie / financieel belang: 
In 2018 is € 42.500 aan dividend ontvangen en een 
dergelijke uitkering wordt ook in 2019 verwacht. 
 
 
Financiële informatie: 
 
(bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 

Eigen vermogen 1-1-2018  67.657 

Eigen vermogen 31-12-2018  67.999 

Vreemd vermogen 1-1-2018    1.521 

Vreemd vermogen 31-12-2018    1.512 

Financieel resultaat 2018    1.537 

Jaarverslag | 2018 

N.V. Rova Holding, Zwolle 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het reali-
seren van de doelstelling van programma Veilig leef-
klimaat en specifiek aan het thema Milieu. 
 
Doelstelling: 
Het bevorderen van en/of het doen realiseren van 
integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwa-
litatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein 
van verwijdering van afvalstoffen, waaronder begre-
pen  
beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen 
ten behoeve van deelnemende overheden  
 
Bestuurlijke relatie  / bestuurlijk belang:  
ROVA is een duurzaam dienstenbedrijf dat gemeen-
ten ondersteunt bij het inrichten, beheren en onder-
houden van de publieke leefomgeving. De missie 
van ROVA is het streven naar verbetering van de 
leefomgeving langs drie thema’s duurzaam 
(verbetering milieurendement), financieel (lagere 
kosten voor de burgers) en sociaal maatschappelijk 
(een leefbare omgeving voor wonen, werken en re-
creëren). ROVA heeft geen winstdoelstelling. Het 
werkgebied van ROVA telt 24 gemeenten in Midden- 
en Oost-Nederland. Het betreft de organisatie, be-
heer en uitvoering van publieke taken voortvloeiend 
uit de afvalzorgplicht van de aangesloten gemeen-
ten, de uitvoering van de gemeentelijke reinigings-
taken en taken op het gebied van openbare ruimte 
en duurzame energie.  
 
Financiële relatie / financieel belang: 
Twenterand bezit 335 aandelen ( 3,1 %) ter waarde 
van € 38.005,75 (nominale waarde) waarop jaarlijks 
dividend wordt uitgekeerd. Het dividend (over 2018) 
ontvangen in 2019 is € 159.494.  
  
ROVA behaalde over het boekjaar 2018 een resultaat 
van 5,8 miljoen euro . (2017: 7,4 miljoen). De divi-
dend uitkering aan Twenterand bedroeg in 2019 €  
159.494 (in 2017 was dit €  191.615) Dit is 22 %  
lager dan het resultaat over 2017 (7,4 miljoen) en 
fors hoger dan begroot (4,1 miljoen euro). Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat ROVA afgelopen 
jaren stelselmatig gewerkt heeft aan verlaging van 
tarieven voor de deelnemende gemeenten. 
 

Beleidsrealisatie: 
De visie van ROVA houdt onder andere in dat afval 
als grondstof wordt gezien en dat ROVA  
er naar streeft  om het dienstenpakket verder uit te 
breiden met taken op gebied van het Beheer van 
openbare ruimte. Nagenoeg alle ROVA gemeenten 
hebben de afgelopen jaren nieuwe afvalbeleidspro-
gramma’s aangenomen in de vorm van een grond-
stoffenplan. In alle gemeenten zijn de resultaten 
zeer positief. Een aantal ROVA-gemeenten laat nu al 
resultaten zien tot minder dan 50 kilo per inwoner 
per jaar. Toch ziet ROVA nog voldoende ambities. 
Verdere optimalisaties in de inzameling waaronder 
het vinden van oplossingen voor hoogbouw en het 
vinden van recycling oplossingen voor overblijvende 
reststromen zoals luiers vormen nog steeds een uit-
daging. 
 
Financiële informatie:  
 
(Bedragen x € 1.000) 

 
 

Eigen vermogen 1-1-2018  36.516 

Eigen vermogen 31-12-2018  36.742 

Vreemd vermogen 1-1-2018  47.091 

Vreemd vermogen 31-12-2018  53.791 

Financieel resultaat 2018  5.784 
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Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het realise-
ren van de doelstelling van programma Fundament 
en specifiek aan het beleidsveld Middelen. 
 
Doelstelling: 
BNG vertaalt haar missie in de volgende strategische 
doelstellingen: 
- behoud van substantiële marktaandelen in de Ne-
derlandse publieke sector en semipublieke domein; 
- behalen van een redelijk rendement voor aandeel-
houders. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang: 
De BNG is opgericht in 1914 en gevestigd in Den 
Haag. Het is de bank van en voor de overheid en in-
stellingen voor het maatschappelijke belang. De BNG 
probeert zo goedkoop mogelijke financiële dienstver-
lening aan de gemeenten te bieden. Daardoor heeft 
zij toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders 
en de Nederlandse publieke sector. De BNG is een 
structuurvennootschap. 
 

Financiële relatie / financieel belang: 
De aandelen zijn voor de helft in handen van de 
Staat, de andere helft is in handen van gemeenten 
en provincies. De BNG is, gemeten naar balanstotaal, 
de grootste overheidsbank van Nederland. De nomi-
nale waarde van de aandelen BNG van de gemeente 
Twenterand is € 59.670 (23.868 aandelen à € 2,50). 
In 2018 is € 24.000 aan dividend ontvangen en een 
dergelijke uitkering wordt ook in 2019 verwacht. 
 
Financiële informatie: 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

Eigen vermogen 1-1-2018     4.687.000 

Eigen vermogen 31-12-2018     4.991.000 

Vreemd vermogen 1-1-2018 135.185.000 

Vreemd vermogen 31-12-2018 132.518.000 

Financieel resultaat 2018        337.000 

Enexis N.V., Den Bosch  (voormalig netwerkbedrijf Essent) 

Programma: 
Deze deelneming levert een bijdrage aan het realise-
ren van de doelstelling op beleidsveld Milieu en pro-
gramma Fundament. 
 
Doelstelling: 
Een op zo duurzaam mogelijke wijze verzorgen van 
een betrouwbaar en betaalbaar energietransport nu 
en in de toekomst. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang: 
Twenterand bezit medio 2017 nog 42.621 aandelen 
Enexis. Dit betreft 0,0285% van het aandelenkapitaal. 
Ook is er nog een uitstaande lening aan Enexis van € 
99.660, met een rentepercentage van 7,2 %. Jaarlijk-
se rente van € 7.176. Aflossing van deze lening vindt 
plaats in 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële relatie / financieel belang: 
In 2018 is € 32.000 aan dividend ontvangen en een 
dergelijke uitkering wordt ook in 2019 verwacht. 
 
Financiële informatie: 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

 
 

Programma:  
Deze deelneming levert een bijdrage aan alle pro-
gramma’s en diverse doelenbomen. Het gaat in het 
algemeen om bestuurlijke samenwerking en interna-
tionale contacten.  
 
Doelstelling:  
De Euregio heeft tot doel het stimuleren, ondersteu-
nen en coördineren van regionale grensoverschrij-
dende samenwerking.  
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
De Euregio is een grensoverschrijdend samenwer-
kingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten, 
steden en (Land-)Kreise. 
 
 
 

Financiële relatie / financieel belang:  
Voor de Nederlandse gemeenten is de bijdrage aan 
de Euregio € 0,29 per inwoner.  
 
Beleidsrealisatie: 
Door de Euregio is een jaarverslag 2018 opgesteld. 
Dit jaarverslag behandelt het afgelopen jaar aan de 
hand van de thema’s Algemeen, Maatschappelijke 
ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurza-
me ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Financiële informatie:  

C. Deelnemingen in verenigingen en stichtingen 
 Euregio, Gronau 

Jaarverslag | 2018 

(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018  
Eigen vermogen 31-12-2018  
Vreemd vermogen 1-1-2018  
Vreemd vermogen 31-12-2018  
Financieel resultaat 2018  

Eigen vermogen 1-1-2018 3.808.000 

Eigen vermogen 31-12-2018 4.024.000 

Vreemd vermogen 1-1-2018 3.860.000 

Vreemd vermogen 31-12-2018 3.691.000 

Financieel resultaat 2018    319.000 
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 Dimpact, Enschede 

Jaarverslag | 2018 

Programma:  
Deze deelneming levert binnen het programma Fun-
dament een bijdrage aan het realiseren van actuele 
informatie die veilig, beschikbaar, betrouwbaar en 
toegankelijk is in efficiënte systemen als onderdeel 
van ‘Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een 
goed functionerende gemeente’.  
  
Doelstelling:  
De coöperatie oefent haar doel zodanig uit dat zij 
voorziet in behoeften van algemeen belang, niet zijn-
de van industriële of commerciële aard van haar le-
den. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. 
 
Als nevendoel kan de coöperatie andere belangen op 
het gebied van automatisering van haar leden behar-
tigen, te weten: 
a) de ontwikkeling van software casu quo het doen 
ontwikkelen van software; 
b) de implementatie van software in de organisatie 
van de leden en de begeleiding daarbij; 
c) het optreden als aanbesteder ten behoeve van de 
leden; 
d) het verlenen van adviezen en diensten van uiteen-
lopende aard aan de leden welke samenhangen met 
de realisatie, instandhouding en uitbreiding van de 
digitale dienstverlening; 
e) het oprichten van, het deelnemen in, het voeren 
van beheer over en het financieren van andere on-
dernemingen. 
 
Bestuurlijke relatie / bestuurlijk belang:  
Op 1 januari 2019 bestaat het ledenbestand uit 35 
gemeenten, die gezamenlijk zo'n 2.120.000 inwoners 
vertegenwoordigen. Dimpact vertegenwoordigt daar-
mee zo’n 12% van Nederland. De coöperatieve ver-
eniging  
Dimpact kent de volgende officiële (statutair vastge-
legde) besluitvormende organen: 
• de Algemene Leden Vergadering (ALV); 
• de Raad van Commissarissen (RvC); 
• het bestuur. 
 
 
 
 

Financiële relatie / financieel belang:  
Over de basiscontributie geldt een inflatiecorrectie 
van 1,5%. Dit in combinatie met een tariefverlaging 
van € 0,02 EPIJ, maakt dat het basistarief 2019 op € 
3,36 EPIJ uitkomt.  
 
Beleidsvoornemens: 
Het Dimpact Bedrijfsplan 2019 geeft inzicht in de 
speerpunten op hoofdlijnen 
1. Focus op dienstverleningsdoelen;  
2. Goed (her)gebruik van wat er al is;  
3. Inspelen op de landelijke beweging;  
4. Innovatiekracht vergroten;  
5. Ledenrelaties;  
6. Lidmaatschapswaarde voor elk lid vergroten;  
7. Nieuwe governance in de praktijk;  
8. Flexibel samenwerken 
 
Financiële informatie:  

Beleidsrealisatie: 
Dimpact voert regie op de levering door leveranciers (o.a. contractmanagement en delivery management) en op 
de samenwerkingsprocessen tussen gemeenten. De leveranciers hebben in 2018 het volgende gerealiseerd:

 
 

Daarnaast voert het Dimpact bureau regie op de samenwerking tussen 35 leden. In 2018 heeft het regiebureau 
samen met de leden het volgende gerealiseerd: 
 

 
De tevredenheid van de leden van Dimpact over de leveranciers en het regiebureau is in 2018 in kaart gebracht. 
De belangrijkste conclusies waren: 

Tevredenheid over regie op samenwerking (score 3,5 van de 5) 
Tevredenheid over de e-Suite (score 3,5 van de 5) 
 

e-Suite Doorontwikkeling functionaliteit e-Suite met drie releases, koppelingen met andere gemeentelij-
ke software, een gezamenlijke visie op doorontwikkeling van de e-Suite, agile ontwikkelstrate-
gie, focus op gebruiksvriendelijkheid, betere content van SDU 

Burgerzakenmo-
dules plugin 

Procesondersteuning bij burgerzaken processen en producten, moderne zelfservice, hosting, on-
derhoud integratie BZM en zaaksysteem t.b.v. integraal klantbeeld, goede archivering en       
managementinformatie 

SSC Twente Hosting e-Suite conform SLA, weinig verstoringen, vakkundige ondersteuning bij realiseren     
veilige koppelingen 

DROP Gezamenlijke vraagbundeling van doorontwikkeling van Gemeenschappelijke Voorziening Offici-
ële Publicatie (GVOP) 

Pink Hosting burgerzakenmodules conform SLA 

Kennisdeling / 
samenwerking 

Online community voor samenwerking, meer dan 50 bijeenkomsten om kennis te delen over oa: 
beveiliging, communicatie, common ground, burgerzaken, privacy, sociaal domein, ruimtelijke 
domein, digitale dienstverlening en zaakgericht werken, hosting, goverance, dienstverleningsstra-
tegie, informatie-architectuur, klantinteractie, robotisering, bestuurlijke besluitvorming, identity, 
informatie gestuurde gemeente, robotisering, praktisch toepassen van nieuwe technologieën zoals 
blockchain, Cognos overzichten, etc 

Contractbeheer Aansturen van 5 leveranciers, deliverymanagement, kwaliteitsborging, maandelijkse gesprekken 
over verbetering dienstverlening.  

Servicedesk 2000 issues opgepakt, 5000 telefoontjes afgehandeld, ondersteuning bij implementatie van  kop-
pelingen, 

Lokale onder-
steuning 

40 dagen technische ondersteuning (m.n. software inrichting) op locatie bij gemeenten 

Hergebruik Bibliotheek met e-diensten van alle lid-gemeenten, inzicht in ontwikkeling bij alle leden. 

Innovaties en 
verkenningen 

Innovatiepilot I4Sociaal, twee innovatie proeftuinen omgevingswet, Innovatieproject Klantinterac-
tie, Innovatieproject waardepapieren met blockchain, verkenningen: identity, informatie gestuurde 
gemeenten. 

Beveiliging TPM voor e-Suite, onderzoek naar doelbinding, geactualiseerde (sub)verwerkersovereenkomsten, 
actualisatie proces ‘’melden datalek’’, aanstellen Dimpact CISO, actualiseren informatiebeveiliging 
en privacy beleid Dimpact, uitgevoerde Privacy Impact Assessment (PIA) 

Performance 
monitoring 

Monitoring van performance e-Suite en burgerzakenmodules, beschikbaarheid websites 

Belangenbe-
hartiging 

Contacten VNG, andere samenwerkingsverbanden, common ground, kruispuntoverleg 

(Bedragen x € 1.000)  
Eigen vermogen 1-1-2018 1.105.477  
Eigen vermogen 31-12-2018 1.679.527  

Verhouding eigen/vreemd vermogen 1- 78% 
Verhouding eigen/vreemd vermogen 
31-12-2018 75% 
Financieel resultaat 2018 574.050  



4.6 Paragraaf Grondbeleid 

Onder grondbeleid kan worden verstaan het op zodanige wijze handhaven van bestaand grondbeleid dan wel 
het realiseren van gewenste veranderingen in dit grondgebruik dat dit past binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde doelstellingen in het kader van de ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel 
op zich maar een instrument voor het te voeren ruimtelijk beleid. Het gemeentelijk grondbeleid is sterk verbon-
den met doelstellingen uit andere beleidsvelden. Hierbij kan gedacht worden aan ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, economische zaken, recreatie en toerisme, veiligheid en leefomgeving. De uitvoering van het 
grondbeleid is grotendeels onder gebracht bij het grondbedrijf. Maar binnen de Algemene Dienst bevinden zich 
gronden die kunnen bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen. Hierbij valt  onder meer te denken aan sport,  
recreatie, dorpscentra en veiligheid  

99 

Jaarverslag | 2018 

De hoofdlijnen van het grondbeleid 
In de nota grondbeleid zijn de hoofdlijnen voor het be-
leid vastgelegd.  De actualisatie van deze nota in 2016 
zal het nieuwe uitgangspunt zijn. Door de economische 
tijden is een faciliterende grondbeleid ingezet en zal 
verder gehanteerd worden. Voor de gebieden die de 
gemeente in ontwikkeling heeft  is het uitgangspunt 
dat deze tenminste kostendekkend zijn.   
 
Algemeen 
In 2018 is voor een aantal complexen  winst gereali-
seerd. Dit zijn: 
Almeloseweg Oost  480.382,- 
Rest kavels bedrijven      7.971,- 
Kruidenwijk   115.652,- 
Centrum Vroomshoop  115.094.- 
Restkavels woningbouw 102.622,- 
 
 
Bedrijfsverplaatsingen 
Op de Poorthuislocatie is nog één kavel voor verkoop 
beschikbaar. Deze kavel is in optie gegeven. 
 
Almeloseweg Oost 
In 2018 is 3.609 m2 verkocht. Er is nog 4,3 ha beschik-
baar. Daarvan is 1 ,7 ha in optie gegeven.  Een grote 
optienemer van 1,3 ha heeft in de loop van het jaar 
afgezien van de optie omdat geen toestemming tot 
uitbreiding verkregen werd van het hoofdkantoor.  
 
Oosterweilanden (niet in ontwikkeling) 
Er is gestart met het bouwrijp maken van  de 1e fase. 
De verkopen zullen rond de bouwvak 2019 gaan star-
ten. Eind 2018 hebben zich een vijftal geïnteresseer-
den voor dit plan zich gemeld. 
 
Kruidenwijk 
Er is 2.180 m2 verkocht binnen dit plan. Op de verkoch-
te grond worden levensloop bestendige woningen ge-

bouwd. Langzaam zien we in dit plan de belangstelling 
voor kavels weer toenemen.  
 
Garstelanden IV 
Lange tijd is gezocht naar een geschikte projectleider 
om de 2e fase van het plan op te starten. Deze is in-
middels gevonden en volop bezig met de ontwikkeling 
van het plan. Doordat niet de juiste bodemrapporten 
beschikbaar waren is de verkoop gestagneerd. 
 
Centrumvisie Vroomshoop 
De verkopen binnen dit plan lopen voorspoedig. Pro-
jectmatig worden levensloopbestendige en 2^1 kapper 
gerealiseerd .  De kavels in de Oranjehoek worden 
door de gemeente zelf uitgegeven. Ook hiervoor is de 
belangstelling goed. In 2018 is 2.742m2 verkocht. 
 
 
Zuidmaten Oost 
Binnen dit plan is 504 m2 verkocht. Er zijn nog 3 kavels 
in fase 2 beschikbaar. Voor fase 3 en 4 is opdracht ver-
leend tot een stedenbouwkundige opzet en een be-
stemmingsplan. Het concept van mandelige gebieden 
wordt hierbij losgelaten. 
 
Smithoek 
Door het college is besloten deze unieke plek zelf in 
exploitatie te nemen.  Momenteel wordt gekeken of 
een grondruil mogelijk is met de Hervormde gemeente 
om een goede ontsluiting van deze locatie te kunnen 
creëren. 
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Restkavels woningen 
De kavels aan het Westeinde en de Krijgerstraat zijn verkocht. 
 
Door een projectontwikkelaar is een plan ontwikkeld voor de gemeentelijke kavels. In 2018 is hiervan 1.162 m2 
verkocht. De overige kavels zullen in 2019 worden afgerekend. 
 
 
 Restkavels bedrijven 
Op een kavel in het plan Kroezenhoek is een optie voor een kavel verleend aan 2 aangrenzende ondernemers. 
Zij zullen deze kavel onderling verdelen. Wanneer verkocht zal gaan worden zal de tijdelijke parkeerplaats voor 
vrachtwagens opgeheven worden. 

complex Boekwaarde 
31-12-2017 

Mutaties 
2018 

Boekwaarde 
31-12-2018 

nog te maken 
kosten 

Nog te realiseren 
opbrengsten 

Genomen winst Verwacht     
resultaat 

Poorthuis 570.980 -15.195 555.785 9.706 77.960  487.531 
Kruidenwijk III 299.251 -130.762 168.489 721.460 3.213.483 574.027 -2.897.561 
Vroomshoop centrum -371.464 804.473 433.009 572.198 1.107.435 229.884 -332.112 
Zuidmaten oost 2.750.532 177.909 2.928.441 3.195.200 6.050.894  72.747 
Smithoek 319.819 -1.178 318.642 666.142 865.117  119.667 
Restkavels woningbouw 687.122 -208.665 478.457 13.057 727.657 337.980 -574.123 

        

Totaal 4.256.240 626.583 4.882.823 5.177.763 12.042.546 1.141.891 -3.123.852 

Verwachte exploitatie uitkomsten 
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Verwachte exploitatie uitkomsten (vervolg) 

Risico’s en reserve  
Per 31-12-2018 is de stand van de Reserve 
Grondbedrijf € 1.000.000,-.Dit staat nu voor het 
2e jaar op het door de raad vastgestelde maxi-
mum. De winst over 2018 is afgestort naar de 
algemene risico reserve. De verwachting is dat 
het grondbedrijf ook de komende jaren winstge-
vend zal zijn. De stand van de voorziening grond-
bedrijf per 31-12-2018 is € 755.482,=. Hiermee 
zijn de verwachte verliezen op de complexen 
afgedekt m.u.v. Smithoek. Dit complex zal door 
de gemeente worden geëxploiteerd. Hiervoor is 
een stedenbouwkundige opzet in de maak en 
aan de hand van deze opzet zal een nieuwe ex-
ploitatie opgezet worden. De verwachting is dat 
er een sluitende businesscase mogelijk is voor 
dit complex. Verder zit in de voorziening afge-
werkte bestemmingsplannen nog  
€ 224.885,= voor de laatste woonrijp werkzaam-
heden van een paar afgesloten complexen. 

complex Boekwaarde 
31-12-2017 

Mutaties 2018 Boekwaarde 
31-12-2018 

nog te maken 
kosten 

Nog te realiseren 
opbrengsten 

Genomen winst Verwacht 
resultaat 

Oosterweilanden 3.101.391 385.857 3.487.248 6.599.387 9.932.875  153.760 
Almeloseweg Oost 2.513.249 604.115 3.117.364 560.480 4.305.520 997.187 -1.624.863 
Garstelanden IV 723.407 -20.632 702.775 1.657.526 2.264.958 22.847 72.496 
Restkavels bedrijven 351.117 16.008 367.125 41.602 784.685 105.784 -481.742 

        

Totaal 6.689.164 985.348 7.674.512 8.858.995 17.288.038 1.125.818 -1.880.349 


