
4.7 Paragraaf Lokale heffingen 

De intentie van deze paragraaf is om inzicht te bieden in de lokale belastingdruk binnen de ge-
meente Twenterand. Hierbij wordt met name ingegaan op de onroerendezaakbelasting (OZB), de 
rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de baatbelastingen en de toeristen- en 
forensenbelasting. 
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Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) 
Per 1 januari 2017 zijn de gemeentelijke belastingta-
ken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkan-
toor Twente (GBT) te Hengelo. Vanaf deze datum voert 
het GBT de werkzaamheden met betrekking tot het 
uitvoeren van de wet WOZ, het heffen en innen van de 
gemeentelijke belastingen (inclusief kwijtscheldings-
verzoeken), leges omgevingsvergunning, leges APV en 
leges kapvergunningen voor de gemeente Twenterand 
uit.  
 
Onroerendezaakbelastingen 
Vanaf 2007 is er alleen nog sprake van een onroerende 
zaakbelasting voor eigenaren van woningen en voor 
eigenaren en gebruikers van niet-woningen 
(uitgezonderd het woningdeel). In verband met de uit-
voering van de Wet WOZ heeft er in 2017 een herwaar-
dering plaatsgevonden met betrekking tot alle panden 
in onze gemeente met als peildatum 1 januari 2017 
ten behoeve van de aanslagoplegging voor 2018.  
Het percentage van de heffingsmaatstaf bedroeg voor 
het:  
Eigenaarsdeel woningen   0,1315 %  
Eigenaarsdeel niet-woningen  0,1930 %  
Gebruikersdeel niet-woningen  0,1641 %  
 
De werkelijke belastingopbrengst in het kader van de 
OZB ligt in 2018 ongeveer € 47.000 boven de raming 
en bedraagt ruim € 5.293.000.  
 
Afvalstoffenheffing  
Twenterand hanteert gedifferentieerde tarieven 
(Diftar) wat inhoudt dat iedereen betaalt naar de hoe-
veelheid afval die men aanlevert. Hiermee wordt de 
recycling en dus ook het verminderen van CO2-uitstoot 
gestimuleerd. De inkomsten van de Afvalstoffenheffing 
(vastrecht 2018 + variabele kosten naar aantal aanbie-
dingen restafval) zijn niet dekkend voor de totale kos-
ten voor de huisvuilinzameling in 2018 (€ 2.027.900). 
Het tekort bedraagt ruim € 51.000 (geraamd was  
€ 184.000). Dit lagere tekort wordt veroorzaakt door 
diverse oorzaken (o.a. hoger dividend Rova en meer 
aanbiedingen restafval). Er wordt dus slechts een klein 

bedrag onttrokken uit de voorziening afval terwijl met 
een fors hoger bedrag rekening was gehouden. Hier-
door blijft de voorziening op een hoger niveau dan ver-
wacht.  In 2020, 2021 en 2022 kan dit gebruikt worden 
om de stijging van het tarief te dempen tot ongeveer 
het niveau 2018 (excl. indexeringen).  Dit overeen-
komstig de tijdens de begroting 2019 vastgestelde 
langjarige tarieven. De hoogte van de voorziening afval 
bedraagt op 31 december 2018 € 606.000. 
 
Rioolheffing  
In de gemeente Twenterand wordt een rioolheffing in 
rekening gebracht aan de gebruikers op basis van een 
vast bedrag per perceel of gedeelte van een perceel. 
Voor het jaar 2018 is door de raad het tarief vastge-
steld op € 250,08 per perceel. Gebruikers die meer dan 
500 m3 afvalwater per kalenderjaar lozen op het ge-
meentelijk riool krijgen daarvoor nog een aanvullende 
aanslag. De inkomsten uit rioolheffingen liggen in 2018 
bijna € 35.000 boven de raming en bedragen  onge-

veer € 3.467.000. Uitgangspunt bij de heffing is  
kostendekkendheid. Een eventueel overschot in enig 
jaar bij de jaarrekening wordt in het rioolfonds gestort, 
een eventueel tekort wordt hieruit onttrokken.  
 
Hondenbelasting  
Op grond van artikel 226 van de Gemeentewet wordt 
in de gemeente Twenterand een belasting op honden 
geheven. Het tarief van de hondenbelasting was in 
2018 € 58,20. De werkelijke opbrengst van de honden-
belasting in 2018 is € 500 hoger dan begroot en be-
draagt ruim € 172.000.  
 
Kwijtschelding  
In onze gemeente wordt met betrekking tot kwijtschel-
ding van gemeentelijke belastingen binnen de regels 
die het rijk stelt een zo ruim mogelijk beleid gevoerd. 
In 2018 is er een bedrag van ruim € 215.000 aan be-
lastingen/rechten kwijtgescholden. Voor kwijtschelding 
van belastingen/rechten was in totaliteit een geraamd 
bedrag van € 175.000 in de begroting 2018 opgeno-
men.  
 

Toeristenbelasting/forensenbelasting  
Met ingang van het belastingjaar 2006 is er in onze  
gemeente een toeristenbelasting en een forensenbe-
lasting ingevoerd. Dit conform de uitgangspunten van 
de door de raad vastgestelde Nota Recreatie en Toeris-
me. Er worden jaarlijks ca. 17 aanslagen toeristenbelas-
ting en 20 aanslagen forensenbelasting opgelegd. In 
2018 bedroeg het tarief voor de toeristenbelasting  
€ 0,82 per persoon per overnachting. Voor verschillen-
de accommodaties wordt forfaitair het aantal over-
nachtingen bepaald, aan de hand hiervan wordt een 
aanslag opgelegd. De forensenbelasting betreft de re-
creatiebungalows. Hier wordt de belasting gerelateerd 
aan de W.O.Z.-waarde van de recreatiebungalows.  
De opbrengst uit de toeristenbelasting werd voor 2018 
geraamd op € 45.000 en voor de forensenbelasting is 
een opbrengst geraamd van € 5.000. De opbrengst uit 
de toeristenbelasting bedroeg over 2018 € 57.000. De 
opbrengst uit de forensenbelasting bedroeg € 5.024.  
 
Kostendekkendheid  
Voor de berekening van de tarieven riool en afval 
wordt uitgegaan van bekende gegevens waarbij kos-
tendekkendheid het uitgangspunt is. Voor het afval 
wordt hierbij rekening gehouden met de tarieven die 
Rova hanteert, voor riool is het GRP leidend.  
 
Kwijtschelding 
De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschel-
ding landelijke regels toepassen. Binnen deze moge-
lijkheden zijn de volgende eigen beleidskeuzes ge-
maakt: 

- Voor de ozb, riool- en voor de afvalstoffenheffing is 
kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen 
woonlasten betalen; 

- Voor extra containers wordt geen kwijtschelding af-
valstoffenheffing verleend en ook geen kwijtschel-
ding rioolheffing bij een grondslag > 500m3  

- Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 
100% van de bijstandsnorm; 

- Ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijkge-
steld met particulieren; 

- Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking 
genomen als uitgaven bij de berekening van de be-
talingscapaciteit en; 

- Bij de normkosten van bestaan voor AOW’ers wordt 
uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm. 
 

Ontwikkeling tarieven 
De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen 
worden geraamd op basis van het uitgangspunt dat 
zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 100% kostendek-
king. De voor 2017 geldende tarieven voor de overige 
belastingen en rechten stijgen met een inflatiecorrectie 
van 0,32%, uiteraard met uitzondering van die tarie-
ven, die het rijk heeft vastgesteld, dan wel gemaxi-
meerd.  
 
 
 
 
 
 

Overzicht kostendekkendheid heffingen 
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5.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 

  Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging 
  

Omschrijving programma Baten  Lasten Saldo Baten  Lasten Saldo Baten  Lasten Saldo 

1. Veilig leefklimaat -12.303.884 25.268.755 12.964.871 -11.439.180 26.042.398 14.603.218 -10.301.660 21.460.301 11.158.641 

2. Aantrekkelijke gemeente -928.198 5.792.395 4.864.196 -797.785 7.415.652 6.617.868 -692.785 5.813.696 5.120.911 

3. Maatsch. Ontwikkeling en zelfredzaamheid -31.449.738 49.622.355 18.172.617 -31.085.903 51.224.833 20.138.930 -30.231.977 48.134.730 17.902.753 

4. Klantgerichte organisatie en bestuur -1.322.673 4.364.151 3.041.479 -1.301.911 3.953.302 2.651.391 -1.167.111 7.282.579 6.115.468 

Subtotaal programma's -46.004.493 85.047.656 39.043.163 -44.624.779 88.636.185 44.011.407 -42.393.533 82.691.306 40.297.773 

              

Algemene dekkingsmiddelen             
              

Lokale heffingen -5.293.255 0 -5.293.255 -5.246.000 0 -5.246.000 -5.362.700 0 -5.362.700 

Algemene uitkering -32.858.194 0 -32.858.194 -29.969.467 0 -29.969.467 -29.408.480 0 -29.408.480 

Dividend -1.593.396 0 -1.593.396 -1.781.343 0 -1.781.343 -1.745.343 0 -1.745.343 

Saldo financieringsfunctie -76.091 720.869 644.778 -102.176 723.836 621.660 -109.176 844.848 735.672 

Overige algemene dekkingsmiddelen -1.598.045 0 -1.598.045 -1.585.445 0 -1.585.445 -1.358.945 0 -1.358.945 

Subtot. alg. dekkingsmiddelen -41.418.981 720.869 -40.698.112 -38.684.431 723.836 -37.960.595 -37.984.644 844.848 -37.139.796 
              

Overhead (*) 0 5.123.734 5.123.734 0 5.565.302 5.565.302 0 5.565.302 5.565.302 

Onvoorzien 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 

Totaal saldo van baten en lasten -87.423.473 85.768.524 -1.654.949 -83.309.210 89.361.022 6.051.812 -80.378.177 83.537.154 3.158.977 

              

Toevoegingen/onttrekkingen             
aan reserves             

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 

              

Gerealiseerd resultaat -93.441.676 89.985.670 -3.456.006 -91.224.264 91.224.264 0 -84.250.396 84.250.396 0 
(*) In verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten. 
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5.2 Toelichting op de balans 

Vaste activa          

Immateriële vaste activa      2018 2017   

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio     

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief   0 0   

Bijdragen aan activa in eigendom derden    1.587 1.764   

      1.587 1.764   

          

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018:    

          

   Boekwaarde Investering Afschrij- Bijdragen Boekwaarde   

   31-12-2017   vingen van derden 31-12-2018   

Bijdragen aan activa in eigendom derden 1.764 0 176 0 1.587   

Totaal   1.764 0 176 0 1.587   

          

Materiële vaste activa      2018 2017   

In erfpacht uitgegeven gronden    1.255.389 1.121.255   

Investeringen met een economisch nut    43.433.560 41.000.568   

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 18.948.750 18.984.879   

heffing kan worden geheven          

Investeringen in openbare ruimte met uitsltuitend maatschappelijk nut  5.889.660 4.763.647   

      69.527.359 65.870.349   

          

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:    

          

Boekwaarde ultimo   2018 2017      

Gronden en terreinen   5.743.160 5.628.838      

Woonruimten   293.293 293.293      

Strategische gronden   3.702.118 4.163.335      

Bedrijfsgebouwen   32.639.772 29.947.868      

G.W.W. werken   19.180.537 19.192.143      

Vervoersmiddelen   353.097 281.572      

Machines, apparaten/installaties 522.573 227.710      

Overige materiële vaste activa  1.203.150 1.371.944      

   63.637.700 61.106.701      
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5.2 Toelichting op de balans 

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch    

nut weer:          

   Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrij- Overheveling Bijdragen Boekwaarde 
   31-12-2017     vingen 2018 van derden 31-12-2018 

Gronden en terreinen   5.628.838 134.134 19.812    5.743.160 
Woonruimten   293.293      293.293 

Strategische gronden   4.163.335 78.633 539.850    3.702.118 

Bedrijfsgebouwen   29.947.868 4.219.330 145.322 1.382.104   32.639.772 
G.W.W. werken   19.192.143 1.614.797 936.952 689.451   19.180.537 

Vervoersmiddelen   281.572 204.435  132.910   353.097 
Machines, apparaten/installaties 227.710 393.075  98.212   522.573 
Overige materiële vaste activa  1.371.944 346.541   515.335     1.203.150 

   61.106.701 6.990.945 1.641.935 2.818.012  0 63.637.700 
          

De investering bij gronden en terreinen van € 134.134 betreft in erfpacht uitgegeven gronden en kan als volgt gespecificeerd worden:  
- Erfpacht autoservice 
Kuilder  79.904        

- Erfpacht MTN Cleaning  54.230        

          

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan hieronder vermeld.     

          

   Beschikbaar Werkelijk be- Bijdragen Cumulatief    

   gesteld  steed 2018 2018 t/m 2018    

Brede School 
Vroomshoop   4.700.000 3.981.692 145.322 4.303.478    

Gebouwtjes begraafplaats 2016 65.000 123.472 0 125.545    

Scania P380 2016   90.000 106.872 0 106.872    

Scania VDL + HMF 2016   70.000 60.420 0 60.420    

Volvo EW 140C (graafmachine) 2017 155.000 190.000  190.000    

Beatrixlaan   500.000 336.552 0 336.552    

Verv.Riool 2017 50% Vz 
Riool   1.519.000 758.408 758.408 0    

Werkbudget Twenterand digitaal 2018 161.650 105.517 0 105.517    

Financieel systeem / P&C software 420.000 92.221 0 92.221    

Totaal   7.680.650 5.755.153 903.729 5.320.605    

          

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende   

verloop:          

  Boekwaarde Investering Des- Overheveling Afschrij- Bijdragen Boekwaarde  
  31-12-2017   investering 2018 vingen van derden 31-12-2018  

G.W.W. werken  4.763.647 1.854.697 434.525  294.159  5.889.660  
Overige materiële vaste activa 0           0  

  4.763.647 1.854.697 434.525 0 294.159 0 5.889.660  
          

De boekwaarde van G.W.W. Werken bedroeg op 31-12-2016 € 3.699.517. Dit betreft maatschappelijk nut activa die volgens de ‘oude’    
methode is geactiveerd. Hierop mag nog versneld worden afgeschreven. Investeringen vanaf 1 januari 2017 moeten verplicht geactiveerd    
worden. Voor 2017 ging dit om € 1.344.869, voor 2018 om € 1.854.697.      
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.   

         

   Beschikbaar Werkelijk be- Cumulatief    

   gesteld  steed 2018 t/m 2018    

Ontsluitingsweg Almeloseweg Oost 182.500 342.608 342.608    

F35 Fietssnelweg   400.000 1.192.894 1.241.716    

Revitalisering Garstelanden/Weitzelpoort/Sluis 470.525 434.605 438.330    

Totaal   1.053.025 1.970.107 2.022.654    
         

Begrotingsrechtmatigheid        

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn  
in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid  

vallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. (Kadernota rechtmatigheid 2018 Commissie BBV.)  
De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, niet meegewogen worden 
in het accountantsoordeel.         

Onderstaand overzicht laat zien dat een aantal kredieten zijn overschreden. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen  
het beleid en het doel waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het  
vaststellen van de jaarrekening.       
         

   Krediet Besteed  Werkelijk be- Overschrijding   

     t/m 2017 steed 2018     

VW T5 Bestel TDI 75KWHD 2014  0 13.618 0 13.618   

Scania P380 2016   90.000 0 106.872 16.872   

Volvo ECU28 2017   0 0 18.113 18.113   

Volvo EW140C 2017   155.000 0 190.000 35.000   

VW crafter VN-958-T   0 0 19.030 19.030   

F35 Fietssnelweg 2017   400.000 48.822 1.192.894 841.716   

Ontsluitingsweg Almeloseweg 182.500 0 342.608 160.108   

Gebouwtjes begraafplaatsen 2016 65.000 2.073 123.472 60.545   

         

De reden van overschrijding wordt hierna toegelicht.      

         

Volkswagen T5 Bestel, Scania P380, Volvo ECU28, Volvo EW140C en VW crafter    

De raad heeft besloten om het totaal aan aanschaffingen tractiemiddelen te koppelen aan een maximale hoogte van de kapitaallasten. 
De overschrijding van deze kredieten heeft niet tot gevolg dat dit maximum wordt overschreden. Hiermee blijven de vervangingen tractie 
binnen de door de raad gestelde kaders (eisen).      

Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.      

         

F35 Fietssnelweg 2017         

Het totale krediet voor de fietssnelweg F35 bedraagt € 500.000. Daarnaast ontvangen wij een subsidie van de provincie van minimaal 
€ 500.000. Het werkelijke subsidiebedrag is echter (nog) niet ontvangen en de verwachting is dat na ontvangst hiervan er geen sprake meer 
is van een overschrijding.         

Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.      
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Ontsluitingsweg Almeloseweg       

In 2019 wordt dit project afgerekend. De aanvraag voor de subsidie wordt op dit moment door de provincie beoordeeld.  
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.      

         

Gebouwtjes begraafplaatsen 2016       

Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld van € 175.000, terwijl er € 254.000 was aangevraagd. Door gebruik te maken van leerlingen 
van de BOVO zou het mogelijk zijn binnen het krediet te blijven, echter voor 80% van de bouw waren geen leerlingen beschikbaar. Ook  
dateert de begroting van 2016. Door de economische groei zijn de kosten met 8% gestegen t.o.v. de begroting en zijn andere kosten ook  
duurder uitgevallen dan begroot.       

Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.      

         

Financiële vaste activa   Boekwaarde Investering Des- Aflossingen Boekwaarde  

Kapitaalverstrekkingen aan:   31-12-2017   investeringen   31-12-2018  
Deelnemingen   188.241  8.839  179.402  
Gemeenschappelijke regelingen 52.622    52.622  

Overige verbonden partijen   0    0  
Leningen aan:         

Woningbouwcorporaties   0    0  
Deelnemingen   6.357.818 7.100.000 268.712  13.189.105  

Overige verbonden partijen   0    0  
Overige langlopende leningen u/g 5.167.931 354.793 9.114 747.978 4.765.632  
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 201.934     15.240 186.694  

   11.968.546 7.454.793 286.666 763.218 18.373.455  

Voorziening oninbaarheid *   -1.123.531    -1.123.531  

   10.845.014    17.249.924  
         

* i.v.m. afwikkeling BAGL GR Vechtdal € 932.591 en verkoop aandelen Essent € 190.940    

         

Vlottende activa         

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:    

      2018 2017  

Grond- en hulpstoffen         

Niet in expl. genomen bouwgronden    0 0  
Overige grond- en hulpstoffen        

Onderhanden werk, gronden in expl.    11.877.126 9.961.997  
      11.877.126 9.961.997  
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5.2 Toelichting op de balans 
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:     

           

  Boekwaarde Investering Bijdrages Overheveling Saldo Verantwoorde Dotatie vz Boekwaarde  

  31-12-2017 2018 2018 2018 complexen resultaten verwacht 31-12-2018  

          31-12-2018 2018 verlies    

Kruidenwijk III  299.251 33.586 280.000  52.837 115.652  168.489  

Zuidmaten-O Dorpskern DHM  2.750.532 320.841 142.932  2.928.441   2.928.441  

Smithoek  319.819 6.375 7.553  318.642   318.642  

Centrum Vroomshoop  -371.464 1.279.399 590.020  317.915 115.094  433.009  

Centrum Vroomshoop 2e fase 0 325.158 25.000  300.158   300.158  

Restkavels woningbouw  687.122 23.600 334.927  375.795 102.662  478.457  

Bedr.verpl. Poorthuis  570.980 21.457 36.651  555.785   555.785  

Garstelanden IV  723.407 33.598 54.230  702.775   702.775  

Almeloseweg Oost  2.513.249 572.424 448.691  2.636.982 480.382  3.117.364  

Oosterweilanden fase 1  3.101.391 385.857 0  3.487.248   3.487.248  

Restkavels bedrijventerreinen  351.117 8.037   359.154 7.971  367.125  

  10.945.404 3.010.332 1.920.004 0 12.035.732 821.761 0 12.857.493  

Voorzieningen grondbedrijf   -983.407       -980.367 * 

  9.961.997       11.877.126  

           

* betreft de voorzieningen woonrijpmaken afgewikkelde best.plannen en grondbedrijf      

           

           

Uitzettingen korter dan één jaar         

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd    

worden:           

   Saldo Voorziening Gecorrigeerd Gecorrigeerd     

   31-12-2018 oninbaarheid saldo 2018 saldo 2017     

Vorderingen op openbare lichamen 7.875.221  7.875.221 3.964.763     

Verstrekte kasgeldleningen           

Uitzettingen Rijks schatkist rente < 1 jaar 0  0 7.450.000     

Overige vorderingen   4.255.362 1.183.921 3.071.441 1.808.067     

Overige uitzetttingen              

   12.130.583 1.183.921 10.946.662 13.222.831     

           

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt voor de gemeente Twenterand € 631.878. In 2018 heeft er geen uitzetting plaatsgevonden in het kader  

van schatkistbankieren. De in de schatkist uitgezette middelen zijn teruggehaald i.v.m. de saldi van de bankrekeningen in beheer van de gemeente.  
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Liquide middelen       

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:   

       

  2018 2017    

Kas- en banksaldi  1.227.860 997.340    

  1.227.860 997.340    

       

Overlopende activa       

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:   

       

  2018 2017    

Vooruitbetaalde bedragen  1.148.364 727.982    

Nog te ontvangen bedragen  1.066.499 889.767    

  2.214.863 1.617.748    

Voorziening oninbaarheid  0 0    

  2.214.863 1.617.748    

       

Eigen vermogen       

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:  
       

  2018 2017    

Algemene reserves  4.814.616 5.164.290    

Bestemmingsreserves  25.126.644 26.952.491    

Gerealiseerd resultaat  3.456.006 -374.464    

  33.397.266 31.742.317    

       

Het verloop van de reserves in 2018 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven. 
       

Voorzieningen       

De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende posten:   

       

   2018 2017   

Voor verplichtingen/verliezen/risico's 3.117.268 2.945.616   

Egalisatievoorzieningen   10.055.879 9.212.229   

Van derden verkregen middelen die specifiek     

besteed moeten worden   606.541 1.160.137   

   13.779.689 13.317.982   

       

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven. 
       

Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer    

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:  
    2018 2017  
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 41.407.364 33.277.721  
Waarborgsommen    2.376 477  

    41.409.740 33.278.198  



Jaarrekening | 2018 

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 

5.2 Toelichting op de balans 111 

5.2 Toelichting op de balans 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018.  

        

  Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo   

  31-12-2017 deringen   31-12-2018   

Obligatieleningen  0   0   

Onderhandse leningen  33.277.721 12.100.000 3.970.357 41.407.364   

Door derden belegde gelden  0   0   

Waarborgsommen  477 1.899  2.376   

Leaseverplichting AS-400  0     0   

  33.278.198 12.101.899 3.970.357 41.409.740   

        

De totale rentelast voor het jaar 2018 m.b.t. de vaste schulden bedraagt € 779.657.   

        

Vlottende passiva        

  2018 2017     

Schulden < 1 jaar  20.974.722 17.900.488     

Overlopende passiva  3.483.966 6.278.059     

  24.458.688 24.178.547     

        

Kortlopende schulden        

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:  

        

  2018 2017     

Kasgeldleningen  13.000.000 13.000.000     

Banksaldi  4.068.451 1.562.931     

Overige schulden  3.906.271 3.337.557     

  20.974.722 17.900.488     
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De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:     

        

Overlopende passiva     2018 2017  

Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. 2.118.078 5.570.776  

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-    

bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen    

ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren  340.245 213.063  

Overige vooruitontvangen bedragen   1.025.643 494.220  

     3.483.966 6.278.059  

        

De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de van Europese en Nederlandse overheids- 

lichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 

ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.     

        

Van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen kan van het  

verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:    

        

  Saldo Toevoeging Vrijval Saldo   

  31-12-2017     31-12-2018   

V.o.b Kwalificatieplicht  74.478  5.884 68.594   

V.o.b. Mineral Valley  0 150.265  150.265   

V.o.b onderw.achterst.beleid  22.756  19.492 3.264   

V.o.b Energieloket 2.1  42.251  22.924 19.327   

V.o.b Gidsgelden  19.437 9.892  29.329   

V.o.b Geluidsanering WE  25.950  4.675 21.275   

V.o.b. Mijn erf 2030  0 20.000  20.000   

V.o.b Oosteinde/Almeloseweg 28.190   28.190   

  213.062 180.157 52.974 340.245   
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen:       

          

Meerjarige contracten          

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële   

verplichtingen. Hierbij moet gedacht worden aan contracten m.b.t. leerlingenvervoer, WMO, verzekeringen etc.    

Een overzicht van de belangrijkste langlopende contracten wordt op de volgende pagina weergegeven.    

          

          

  Leverancier Einddatum Omvang  

                  

Accountantscontrole      BDO   31-12-2019 84.000  

Huur kopieerapparaten      Konica Minolta   1-10-2018 111.000  

Leveringsovereenkomst elektriciteit Greenchoice 31-12-2018 -  

Leveringsovereenkomst aardgas Eneco 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Aster Zorg 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Alfa en zorg 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Beter Thuis Wonen Thuiszorg 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BiOns BV 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BTK zorg 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Deva zorg en welzijn 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning De nieuwe zorg thuis 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Stichting het Thuisgevoel 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Tzorg 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Woon/Zorgcentrum De Vriezenhof 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorg en Plezier 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning ZorgAccent 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorggroep Manna 31-12-2018 -  

Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Thuisgenoten 31-12-2018 -  

Abonnementenadministratie PS Media 1-1-2019 -  

Schoonmaak gemeentehuis Hectas 31-12-2021 577.000  

Asfaltonderhoud      Nexis   31-12-2018 150.000  

Onderhoud openbare verlichting (schade)    Ziut   31-12-2020 204.000  

Wegenzout         Akzo Nobel Salt 14-10-2019 -  

Naast bovenstaande contracten heeft de gemeente Twenterand voor de verschillende onderdelen van de jeugdhulp met een een groot aantal aanbieders 

een contract afgesloten. Ditzelfde geldt voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO. Een overzicht van deze aanbieders met contract is te vinden 

op de website: www.twenterand.nl/samensterk       
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GR Vechtdal         

In de uittredingsregeling is destijds opgenomen dat de gemeente Twenterand haar verplichtingen op grond van de  

Bijzonder achtergestelde Lening (BAGL) moet nakomen. Dit houdt in dat wanneer de Larcom met tekorten draait   

en de reserve negatief is, Larcom deze lening bij de gemeente kan opvragen. Dit is in 2006 ook daadwerkelijk    

gebeurd voor een bedrag van € 932.591,00. De lening zal door Larcom op enig moment weer afgelost moeten    

worden, maar omdat de kans hierop gering is, is dit bedrag ook reeds in een voorziening gestort.   

In 2018 zijn er geen risico's opgetreden. Wel dient opgemerkt te worden dat de mogelijkheid tot wachtgeld-   

verplichting bestaat voor 38 personen tot en met 01-01-2039. Van de financiële consequenties is op dit moment   

geen betrouwbare schatting te maken.       

         

Waarborgen en garanties         

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen wordt in   

bijgaand overzicht gespecificeerd. M.b.t. tot deze leningen hebben wij een achtervangfunctie.   

Tot en met 31 december 2018 is in totaal € 0 betaald inzake de borg- en garantstelling.    

Voor alle leningen staat in het overzicht het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend, vermeld.  

         

Zuidmaten Oost         

Het pand van Roelofs in Den Ham is aangekocht voor  € 2,8 miljoen. Bij oplevering van het pand moet hiervan nog € 1,0   

miljoen betaald worden.         
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Lening Financier Oorspronkelijke   Schuldrestant Schuldrestant Rente Borg 

nr WSW   hoofdsom   01-01-18 31-12-18   % 

        

Vestia (voormalig SGBB)       

        

14385 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 1.524.000  510.000 420.000 6,220 50% 

        

Totaal Vestia 1.524.000  510.000 420.000   

        

        

Stichting Habion       

        

17219 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.997.000  1.048.000 0 3,850 50% 

39655 Nederlandse waterschapsbank NV 7.000.000  7.000.000 0 4,711 50% 

        

Totaal Habion 8.997.000  8.048.000 0   

        

        

Mijande Wonen (voormalig Vestion Wonen)       

        

2810 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.269.000  520.000 359.000 7,250 50% 

27944 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.781.000  872.000 788.000 3,550 50% 

28635 nv Bank Nederlandse Gemeenten 619.000  373.000 351.000 3,830 50% 

29039 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.630.000  1.694.000 1.573.000 5,540 50% 

16316 nv Bank Nederlandse Gemeenten 817.000  210.000 162.000 5,300 50% 

33939 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.000.000  2.721.000 2.692.000 5,020 50% 

16320 nv Bank Nederlandse Gemeenten 582.000  196.000 167.000 4,500 50% 

16321 nv Bank Nederlandse Gemeenten 169.000  117.000 112.000 4,900 50% 

16324 nv Bank Nederlandse Gemeenten 556.000  392.000 377.000 4,510 50% 

33602 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.460.000  1.031.000 988.000 5,040 50% 

36003 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.000.000  567.000 533.000 4,840 50% 

38624 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000  2.295.000 2.271.000 4,279 50% 

40665 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.000.000  2.000.000 2.000.000 4,950 50% 

5052 nv Bank Nederlandse Gemeenten 517.000  381.000 358.000 4,100 50% 

5054 nv Bank Nederlandse Gemeenten 636.000  636.000 636.000 4,010 50% 

5057 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.172.000  1.172.000 1.172.000 4,010 50% 

5058 nv Bank Nederlandse Gemeenten 758.000  530.000 493.000 3,840 50% 

34870 nv Bank Nederlandse Gemeenten 926.000  76.000 0 1,350 50% 

37441 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000  1.800.000 1.800.000 3,845 50% 

37997 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000  1.500.000 1.500.000 4,175 50% 

37998 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000  1.500.000 1.500.000 4,090 50% 



Jaarrekening | 2018 

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 

5.2 Toelichting op de balans 116 

5.2 Toelichting op de balans 

37442 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000  1.800.000 1.800.000 3,900 50% 

37443 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000  1.800.000 1.800.000 3,920 50% 

38818 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000  2.500.000 2.500.000 4,200 50% 

38829 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.250.000  2.250.000 2.250.000 4,190 50% 

38830 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.500.000  3.500.000 3.500.000 4,215 50% 

39152 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.380.000  1.380.000 1.380.000 4,685 50% 

39163 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.105.000  1.105.000 1.105.000 4,695 50% 

39162 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.085.000  1.085.000 1.085.000 4,695 50% 

40494 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500.000  4.500.000 4.500.000 5,020 50% 

41566 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000  5.000.000 0 3,870 50% 

42017 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000  5.000.000 5.000.000 3,785 50% 

44074 nv Bank Nederlandse Gemeenten 5.000.000  5.000.000 5.000.000 4,000 50% 

44245 SRLEV N.V. 7.000.000  6.300.000 6.125.000 3,840 50% 

45352 Provincie Overijssel 3.680.000  3.680.000 3.680.000 1,500 50% 

         

Totaal Mijande Wonen (vml. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar) 74.792.000  65.483.000 59.557.000   

        

        

Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen       

        

40110063 nv Bank Nederlandse Gemeenten 600.000  362.044 242.048  100% 

        

Totaal Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen 600.000  362.044 242.048   

        

        

 Particulieren (vml. Gemeentegarantie) 16.100.000  2.184.589 1.525.984   

Totaal overige borgstellingen 16.100.000  2.184.589 1.525.984   

        

        

Totaal   102.013.000   76.587.633 61.745.032   
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OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2018 (OAB) 
                                                                           
Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijke onderwijsachter-
standenbeleid 2011-2018 
                                  Gemeen-
ten 

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO)  

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten 
(naast VVE) voor leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse taal 
(conform artikel 165 WPO)  

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor
- en vroegschoolse educatie met bevoegde 
gezagsorganen van scholen, houders van 
kindcentra en peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)   

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussen-
tijdse afstemming van de juistheid en 
volledigheid van de verantwoordingsinfor-
matie 

    

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

      Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04     

      € 310.720  € 0  € 0  € 0      

      Hieronder per regel één gemeente(code) 
selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die ge-
meente invullen 

Aan andere gemeenten (in jaar T) overge-
boekte middelen (lasten) uit de specifieke 
uitkering onderwijsachterstandenbeleid  

Hieronder per regel één gemeente(code) 
selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die ge-
meente invullen 

Van andere gemeenten in (jaar T) overge-
boekte middelen (baten)  uit de specifieke 
uitkering onderwijsachterstandenbeleid  

Eindverantwoording Ja/Nee    

        Bedrag   Bedrag     

                  

      Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.   
      Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09   
    1 061700 Gemeente Twenterand € 0  061700 Gemeente Twenterand € 0  Ja   

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond 
van artikel 69 Participatie-
wet_gemeentedeel 2018 
 
Alle gemeenten verantwoorden 
hier het gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de ge-
meente in (jaar T) geen, enkele 
of alle taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam op-
gericht op grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Besteding (jaar T) algemene bijstand 
 
Gemeente 
 
I.1 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief 
Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.1  Participatiewet (PW) 

Besteding (jaar T) IOAW  
 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) 

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) 

Besteding (jaar T) IOAZ 
 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) 

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
    Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06 
    € 6.477.495  € 50.655  € 331.987  € 2.484  € 86.737  € 0  

    Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonder-
houd beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004)  

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004)  

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) 
 
 
Gemeente 
 
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars 
(WWIK) 

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie 
o.g.v. art. 10d Participatiewet 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW)  

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW) 

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee 

      Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. 
      Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12 
      € 3.359  € 8.077  € 0  € 292.168  € 0  Ja 



Jaarrekening | 2018 

2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 

5.3 SiSa-verantwoording 2018 118 

5.3 SiSa-verantwoording 2018 

SZW G3 Besluit bijstandverlening zelf-
standigen 2004 (exclusief le-
vensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 
2018 
 
Besluit bijstandverlening zelf-
standigen (Bbz) 2004 
 
Alle gemeenten verantwoorden 
hier het gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de ge-
meente in (jaar T) geen, enkele 
of alle taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam op-
gericht op grond van de Wgr.                                      

Besteding (jaar T) levensonderhoud geves-
tigde zelfstandigen (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief 
Rijk) 

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) 

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld 
in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)  

Besteding (jaar T) Bob 

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

    Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06 

    € 107.036  € 81.138  € 66.755  € 144.180  € 52.309  € 0  

    Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten 
Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee       

      Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.       

      Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09       

      € 0  € 0  
Ja 
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Inleiding 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de 
voorschriften die het Besluit begroting en verantwoor-
ding provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarre-
kening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders 
is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn ge-
realiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vin-
den voor het einde van het begrotingsjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar-
rekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als ba-
te genomen op het moment waarop het dividend be-
taalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan 
het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg 
van het formele verbod op het opnemen van voorzie-
ningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkeren-
de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van verge-
lijkbaar volume, worden sommige personele lasten ech-
ter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling 
plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan compo-
nenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van ge-
pensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlof-
aanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een 
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen verplichting 
opgenomen, noch in de vorm van een voorziening 
(artikel 44, lid 3 BBV), noch in de vorm van vlottende 
passiva. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
zonder jaarlijks vergelijkbaar volume, door bijvoorbeeld 
(eenmalige) schokeffecten (reorganisaties), wordt wel 
een verplichting opgenomen. 
Bij het bepalen of er sprake is van een jaarlijks vergelijk-
baar volume, wordt een tijdsperiode van vier jaar in 
ogenschouw genomen.  
 
 

Balans 
 
Vaste activa 
 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen 
de immateriële, de materiële en financiële vaste activa. 
 
Immateriële vaste activa 
 
De immateriële vast activa worden gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met 
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar 
verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen 
dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te 
worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ont-
wikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten 
van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in 
de looptijd van de betrokken geldlening. De afschrijving 
van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikke-
ling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde 
materiële vaste actief. 
 
Materiële vaste activa 
 
Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investe-
ringen met een economisch nut, investeringen met een 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 
een heffing kan worden geheven en investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investe-
ringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdra-
gen aan het verwerven van inkomsten zijn investerin-
gen met economisch nut. De vraag of de investering 
geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor 
de classificatie. 
 
Investeringen met economisch nut / investeringen met 
economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten 
een heffing kan worden geheven 
 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investe-
ringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende 
investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt 
op het saldo afgeschreven. 
 
Op grondbezit met economisch nut wordt niet afge-
schreven. Bij de waardering wordt in voorkomende ge-
vallen rekening gehouden met een bijzondere vermin-
dering van de waarde, indien deze naar verwachting 
duurzaam is.  
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze 
niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve ver-

melden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan 
zijn soms extra is afgeschreven zonder economische 
noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook 
zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke in-
vesteringen afgeboekt. 
 
Op grond van artikel 65 van BBV wordt bij de waarde-
ring van de vaste activa rekening gehouden met een 
vermindering van hun waarde, indien deze verminde-
ring naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van 
activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 re-
serves niet meer in mindering worden gebracht. Inves-
teringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen 
wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW 
wordt niet geactiveerd. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in ja-
ren: 
a. 60 jaar: rioleringen (conform G.R.P.) 

b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebou-
wen, schoolgebouwen en sportaccommodaties; 
c. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woon-
ruimten, bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen en sport-
accommodaties; 

d. 20 jaar: eerste inrichting meubilair en onderwijsleer-
pakket schoolgebouwen; 

e. 15 tot 20 jaar: technische installaties in bedrijfsge-
bouwen, schoolgebouwen en sportaccommodaties, 
bouw noodlokalen scholen; 

f. 10 tot 20 jaar: technische installaties zwembaden, 
groot onderhoud woonruimten, bedrijfsgebouwen, 
schoolgebouwen en sportaccommodaties 
g. 10 tot 15 jaar: brandweervoertuigen en overig 
brandweermaterieel; 

h. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, 
telefooninstallaties, kantoormeubilair, materieel glad-
heidbestrijding, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuw-
bouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; 

i. 8 jaar: transportmiddelen, machines en gereed-
schappen; 

j. 5 jaar: houtversnipperaars; 

k. 4 jaar: computerapparatuur; 
Niet: gronden en terreinen. 
 
Op alle activa wordt met ingang van 2006 lineair afge-
schreven. 
 

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 
worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en ter-
reinen. Deze laatst genoemden worden altijd geacti-
veerd. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
maatschappelijk nut 
 
Onder activa met een maatschappelijk nut, zoals be-
doeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verant-
woording provincies en gemeenten, worden verstaan 
investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting 
van) wegen, fietspaden, voetpaden, viaducten, tunnels, 
verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straat-
meubilair, waterwegen, waterbouwkundige werken, 
civiele kunstwerken, groen en kunstwerken. 
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig 
maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen 
van derden en bestemmingsreserves ten laste van de 
exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit wor-
den afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit 
wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte 
levensduur van het actief of een kortere, door de raad 
aan te geven tijdsduur. 
Voor zover in voorkomende gevallen een snellere bud-
gettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa 
overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De 
boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dek-
ken investeringsrestanten worden gezien. 
 
Financiële vaste activa 
 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelin-
gen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale 
waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte on-
inbaarheid in mindering gebracht. 
 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s 
(“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin 
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs  
van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen 
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrij-
gingprijs zal afwaardering plaatsvinden.  
Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet 
noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim bo-
ven de verkrijgingprijs. 
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Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder 
de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:  
Kapitaalverstrekkingen aan:  
• Deelnemingen 
• Gemeenschappelijke regelingen 
• Overige verbonden partijen 
 
Leningen aan: 
• Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onder-

deel a, van de Wet financiering decentrale overhe-
den 

• Woningbouwcorporaties 
• Deelnemingen 
• Overige verbonden partijen 
 
Overige langlopende leningen 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer 
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier 
met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer 
 
Vlottende activa 
 
Deze activa omvatten de voorraden, de uitzettingen met 
een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide 
middelen en de overlopende activa. 
 
Voorraden 
De notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV 
specificeert het bezit van grond naar de volgende activa: 
• Materiële vaste activa 
• Bouwgrond in exploitatie (BIE) 
• Voorraad grond 
 
Voor grond als materiële vaste activa geldt dat deze 
grond een vaste bestemming heeft en niet in een trans-
formatieproces zit. Dit geldt ook voor gronden die antici-
perend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij 
(nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vast-
stelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief 
grondexploitatiebegroting.  
Er is geen sprake van een vervaardigingsprijs maar van 
een verkrijgingsprijs. Op de boekwaarde van deze grond 
mogen daarom ook geen kosten, zoals rente, worden 
bijgeschreven. 
De activering van alle soorten grond geschiedt in de eer-
ste plaats steeds tegen (historische) verkrijgingprijs 
(artikel 63.1 BBV) en bijkomende kosten. Op grond 
wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaar-

deerd tot de marktwaarde indien sprake is van een 
(duurzaam) lagere marktwaarde (artikelen 65.1 en 65.2 
BBV). 
 
Bouwgrond in exploitatie (BIE) heeft in alle gevallen be-
trekking op grondexploitatie in de uitvoeringsfase. Van-
uit het belang van eenduidigheid is voor de afbakening 
van het begrip bouwgrond in exploitatie en de hieraan 
toe te rekenen kosten gekozen om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de bestaande spelregels zoals vastgelegd in 
de Wet ruimtelijke ordening. Op basis daarvan is geko-
men tot de definitie die binnen het BBV voor bouwgron-
den in exploitatie per 2016 geldt: gronden in eigendom 
van een provincie onderscheidenlijk een gemeente, 
waarvoor provinciale staten onderscheidenlijk de raad 
een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebe-
groting heeft vastgesteld. 
Het startpunt van Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het 
raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploita-
tiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf 
dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten 
worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpo-
sitie op de balans. Volgens het BBV dienen bouwgron-
den in exploitatie (BIE) te worden verantwoord als vlot-
tend actief onder de voorraden, meer specifiek als on-
derhanden werk.  
Wanneer de grond kwalificeert als BIE, vindt waardering 
plaats tegen vervaardigingsprijs. Dit betekent dat naast 
de verkrijgingsprijs van de grond, ook overige kosten die 
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de ver-
vaardiging van de grondexploitatie kunnen worden ge-
activeerd op de onderhanden werk post op de balans 
(BBV art. 63 lid 3). Op basis van artikel 63, 3e lid BBV is 
het tevens toegestaan om (een redelijk deel van de) 
rente toe te rekenen aan BIE. 
 
Onder de voorraden valt ook een deel van de zoge-
noemde ruilgronden. Deze gronden zijn niet verkregen 
of aangekocht met het stellige voornemen tot toekom-
stige bouw, maar om op afzienbare termijn door te ver-
kopen of te ruilen voor gronden waarop wel een toe-
komstige bouw is/wordt voorgenomen. Omdat er voor 
deze ruilgronden geen vervaardigingsproces zal gaan 
plaatsvinden, kan er geen sprake zijn van activeerbare 
vervaardigingskosten. 
Indien deze gronden (tijdelijk) worden gebruikt voor een 
maatschappelijke of economische functie (bijv. recrea-
tief, parkeervoorziening, agrarisch), dan behoren derge-
lijke gronden gedurende deze tijd tot de materiële vaste 
activa. Indien geen sprake is van gebruik of de gronden 
op korte termijn worden vervreemd, dan worden deze 

verantwoord onder de voorraad handelsgoederen (BBV 
art. 38 lid c). 
 
De voorgeschreven indeling op de balans op grond van 
artikel 38 BBV is: 
• Grond- en hulpstoffen 
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in 

exploitatie 
• Gereed product en handelsgoederen 
• Vooruitbetalingen 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening 
in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch 
bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
De voorgeschreven indeling voor wat betreft de vorde-
ringen is: 
• Vordering op openbare lichamen (gemeenten, ge-

meenschappelijke regelingen, Rijk) 
• Verstrekte kasgeldleningen aan openbare licha-

men als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de 
Wet financiering decentrale overheden 

• Overige verstrekte kasgeldleningen 
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypi-

sche looptijd korter dan één jaar 
• Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 
• Rekening-courantverhoudingen met niet-

financiële instellingen 
• Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpa-

pier met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 

• Overige vorderingen 
• Overige uitzettingen 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgeno-
men. 
 
Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale 
bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voor-
zienbare verlies.  
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethou-
ders is echter op de contante waarde van de (reeds op-
gebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen ge-
waardeerd. 
Omdat de onderhoudsegalisatievoorzieningen niet toe-
reikend waren voor het onderhoud dat daadwerkelijk 

gepleegd moest worden, zijn deze voorzieningen, con-
form de voorschriften, in 2007 omgezet in bestem-
mingsreserves. Deze zijn bestemd voor het uit te voeren 
groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke 
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de pa-
ragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgeno-
men in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uit-
eengezet. 
 
De voorziening riolering is gebaseerd op het in 2014 
vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan. 
 
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV ge-
vormd voor: 
 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op 
de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schat-
ten. 

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van 
bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen wor-
den gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oor-
sprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand 
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige 
verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, 
waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in arti-
kel 35, eerste lid, onder b 
Tot de voorzieningen worden ook gerekend de van der-
den verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden, met uitzondering van de voorschotbedragen 
zoals bedoeld in artikel 49, onderdeel b (BBV). 
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terug-
kerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume. 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_12-06-2015#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf453_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_12-06-2015#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf453_Artikel35
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Vaste schulden 
 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met 
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één 
jaar of langer. 
 
Verplichting voortvloeiende uit leasing 
 
De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de AS-
400 vindt plaats tegen de nominale waarde van de contractueel verschuldigde 
leasetermijnen. 
 
Vlottende passiva 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Overlopende passiva 
 
De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de 
van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
 
Borg en garantstellingen 
 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het to-
taalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overi-
gens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. 
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WNT-VERANTWOORDING 2018 Gemeente Twenterand 

De WNT is van toepassing op de gemeente Twenterand. Het voor gemeente Twenterand 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000, het algemene bezoldigings-
maximum dat van toepassing is op gemeenten. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende top-
functionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 H.J. ten Brinke R. Ros 
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier 
Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte)  

1,0 1,0 

Dienstbetrekking?  ja ja 
    
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
ding 

                         98.890                           85.235  

Beloningen betaalbaar op termijn                          16.851                           14.151  
Subtotaal                        115.741                           99.386  
      
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum  

                       189.000                         189.000  

      
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog 
niet terugontvangen bedragen   

                               -                                    -    

      
Totaal bezoldiging                       115.741                          99.386  
      
Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  

      
Gegevens 2017     
Aanvang en einde functievervulling in 
2017 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband  
(als deeltijdfactor in fte) 

1 1 

Dienstbetrekking?  ja ja 
      
Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
ding 

                         99.907                           87.058  

Beloningen betaalbaar op termijn                          15.636                           13.144  
Subtotaal     
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum  

                       181.000                         181.000  

      
Totaal bezoldiging 2017                        115.543                         100.202  
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De programmajaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 3.456.006 
De verschillen zijn uitgebreid toegelicht in het jaarverslag. De meest opvallende 
afwijkingen vindt u onderstaand.   

Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening     
Verkoop gronden V  €           80.000  

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer     
Reclame concessie abri V  €           35.500  

Doelenboom Vergunningen, toezicht en handhaving     

Opbrengst leges bouwvergunningen en welstand V  €         267.200  
Doelenboom Cultuur     

Opbrengst verkoop Marijkestraat V  €           70.000  

Doelenboom Economie en toerisme     
Werkbudget economie V  €         108.000  

Maatschappelijke ondersteuning     
Innovatiefonds V  €           64.000  
Doelenboom Gezondheidszorg     
Bestrijden eikenprocessierups V  €           42.000  
Doelenboom Sport     
Kostendekkendheid sport N  €           50.000  
Doelenboom Onderwijs     
Leerlingenvervoer N  €         110.000  
OAB V  €           81.500  

Harmonisatie kopv/psz V  €           29.500  
Doelenboom Bedrijfsvoering     

Eenmalige uitkering Sociaal Domein V  €      3.335.500  
Algemene uitkering N  €         447.000  
Aanschaf/onderhoud software N  €         138.000  
Regio Twente: dividend Twence N  €         100.000  
Storting voorziening pensioen politieke ambtsdragers N  €           50.000  
Afboeken verstrekte lening (ivm faillissement) N  €           40.000  
Accountantscontrole jaarrekening N  €           37.500  

Saldo begroting V  €         145.000  

OZB V  €           47.500  

Salarissen en sociale lasten V  €           52.500  

Pers. budget applicatiebeheerder Twenterand digitaal N  €           25.400  
Beveiliging V  €           77.348  
Extra budget nieuwe raadsleden V  €           11.300  
Diverse kleine voor- en nadelen V  €             7.058  
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  Begroot Werkelijk 

     
Programma Veilig Leefklimaat     

Lasten     

Onderhoud wegen 170.000 170.000 

Afronden wegen duurzaam veilig 65.000 24.528 

Meerjarig bouwkundig onderhoud   60.667 

Energieloket 2.1  15.000 0 

Budget asbest 50.000 561 

Baten     

Subsidie Energieloket 2.1 -15.000 0 
     

Programma Aantrekkelijke gemeente     

Lasten     

Projectsubsidie Cultuur 20.000 18.325 

Meerjarig bouwkundig onderhoud   14.986 

Mijn erf 2030 0 20.000 

Meerjarig bouwkundig onderhoud   183.532 

Baten     

Mijn erf 2030 0 -20.000 
     

Programma Maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid     

Lasten     

Innovatiefonds Sociaal Domein 150.000 19.300 

Minimabeleid 42.470 205.533 

Laaggeletterdheid 25.000 25.000 

     

Programma Klantgerichte organisatie en bestuur     

Lasten     

Extra budget i.v.m. nieuwe raadsleden 25.000 13.689 

Burgemeestersbenoeming 5.000 0 

Storting voorziening politieke ambtsdragers 0 171.652 

Kwaliteitsmeting dienstverlening 15.000 75 

Oninbaar verklaring verstrekte lening 0 40.000 

Toezicht en handhaving 49.500 49.500 

Transformatie DIV 110.000 123.378 

Personeelsbudget Applicatiebeheer 142.000 156.660 

Meerjarig bouwkundig onderhoud   61.304 

Baten     

Knelpuntenpot Sociaal Domein (via gemeentefonds) 0 -3.335.485 
     

Totaal incidenteel programma's 868.970 -1.996.794 

     

Resultaatbestemming:     

Baten     

Progr.1: Veilig leefklimaat -351.050 -454.321 

Progr.2: Aantrekkelijke gemeente -444.446 -715.880 

Progr.3: Maatsch.ontw. en zelfredzaamheid -1.681.896 -4.445.183 

Progr.4: Klantgerichte organisatie en bestuur -318.577 -248.840 

     

Totaal resultaatbestemming -2.795.969 -5.864.224 

5.7 Overzicht incidentele baten en lasten 
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Omschrijving Saldo  Onttrekkingen Toevoegingen Saldo 
  1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 
          
Algemene reserves         
Algemene risicoreserve  4.250.000,00 191.030,47 755.646,02 4.814.615,55 
Totaal algemene reserves 4.250.000,00 191.030,47 755.646,02 4.814.615,55 
          
Bestemmingsreserves         
Reserve Wegvallen dividend Vitens 1.538.126,00 172.534,00   1.365.592,00 
Reserve Zittend vervoer Almelo 29.688,15 14.653,83   15.034,32 
Reserve Minimabeleid 400.932,13 220.220,00 14.686,75 195.398,88 
Reserve Brede scholen 1.005.639,03 935.037,97   70.601,06 
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 114.947,16 49.363,39 76.402,79 141.986,56 
Reserve Sociaal Domein 4.208.137,60 3.198.022,42 2.039.201,04 3.049.316,22 
Reserve Cultuurnota 13.392,00     13.392,00 
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 257.089,17   83.951,20 341.040,37 
Reserve Stado centrum Vriezenveen 720.493,24 141.111,98   579.381,26 
Reserve Risico's grondbedrijf 1.000.000,00     1.000.000,00 
Reserve Tractiemiddelen 567.986,94     567.986,94 
Reserve Beheer openbaar groen 293.812,97 26.067,00   267.745,97 
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en 
kunstwerken 2.994.575,80 320.489,61 718.261,00 3.392.347,19 
Reserve Uitvoering nota platteland 200.882,77 67.218,01   133.664,76 
Reserve Agenda van Twente 1.400.000,00 253.808,00   1.146.192,00 
Reserve Omgevingswet 57.755,45   36.982,00 94.737,45 
Reserve Prestatieafspraken wonen 140.535,38 13.290,00   127.245,38 
Reserve Duurzaamheid 31.202,34 12.527,83 32.760,15 51.434,66 
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 809.947,48 372.352,26   437.595,22 
Reserve Heroriëntatie organisatie 300.578,07 28.036,39   272.541,68 
Reserve Asbest 24.147,86 8.095,93 50.000,00 66.051,93 
Reserve Speelruimte 60.000,00     60.000,00 
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 0,00 4.760,98 500.000,00 495.239,02 
Totaal bestemmingsreserves 16.169.869,54 5.837.589,60 3.552.244,93 13.884.524,87 
          
Bestemmingsreserves (economisch nut)         
Reserve Gymlokaal Weemelanden 816.205,16 31.842,28   784.362,88 
Reserve Kulturhus 930.597,00 35.792,00   894.805,00 
Reserve Sportaccommodatiebeleid 813.213,54 81.242,00   731.971,54 
Reserve Brede school De Smithoek 2.550.000,00 75.000,00   2.475.000,00 
Reserve Brede school Weemelanden 1.274.995,03 23.124,72   1.251.870,31 
Reserve Brede school Westerhaar 1.948.990,89 57.323,00   1.891.667,89 
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.375.341,35 50.938,00   1.324.403,35 
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.613.104,26 115.066,00   1.498.038,26 
Reserve Brede School Vroomshoop 0,00 10.000,00 400.000,00 390.000,00 

Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 11.322.447,23 480.328,00 400.000,00 11.242.119,23 

Omschrijving Saldo  Onttrekkingen  Toevoegingen  Saldo  
  1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 
Voorzieningen         
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.034.735,51 83.043,16   951.692,35 
Voorziening Woonrijpmaken af-
gew.bestemmingplannen 227.924,78 3.040,00   224.884,78 
Voorziening Grondbedrijf 1) 755.482,00     755.482,00 
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,21     190.940,21 
Subtotaal voorzieningen  (bij activa verant-
woord) 2.209.082,50 86.083,16 0,00 2.122.999,34 
          
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 2.945.616,00 143.231,90 314.883,90 3.117.268,00 
Voorziening Riolering 9.714.782,09 524.644,63 865.742,00 10.055.879,46 
Voorziening Afvalverwerking 657.584,07 51.043,00   606.541,07 
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 13.317.982,16 718.919,53 1.180.625,90 13.779.688,53 
          
Totaal reserves en voorzieningen 47.269.381,43 7.313.950,76 5.888.516,85 45.843.947,52 

5.8 Staat van reserves en voorzieningen  
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Algemene reserves   

    

1. Algemene risicoreserve     

Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting,  

in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld.   

Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze  

onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.   

Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,--   

bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,--   

Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de  

jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten, 

winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc.  

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  4.250.000,00 

Bij: Winst grondbedrijf 2018  755.646,02 

   5.005.646,02 

Af: Begr.plaatsen/afdekking kap.lasten 6.460,00  

 Bestuursrapportage 2018 184.570,47 191.030,47 

Saldo per 31-12-2018  4.814.615,55 

    

    

    

Bestemmingsreserves   

    

2. Reserve Wegvallen dividend Vitens     

Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren.  

Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006.   

Looptijd: tot en met 2026   

    

Saldo per 1-1-2018  1.538.126,00 

Af: Wegv.dividend Vitens/aflossing  172.534,00 

Saldo per 31-12-2018  1.365.592,00 

    

    

3. Reserve Zittend vervoer Almelo     

Doel: reservering ter dekking van de aflopende verplichtingen van het Zittend vervoer Almelo. 

Voeding: eenmalige dotatie uit de Algemene risicoreserve in 2007.  

Looptijd: tot en met 2023.   

    

Saldo per 1-1-2018  29.688,15 

Af: Kosten zittend vervoer 2018  14.653,83 

Saldo per 31-12-2018  15.034,32 
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4. Reserve Minimabeleid     

Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid, conform het in 2011 

vastgestelde minimabeleidsplan "Een steuntje in de rug". Gezien het open-einde  

karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking.  

Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid.   

Looptijd: onbepaald   

    

Saldo per 1-1-2018  400.932,13 

Bij: Onderschrijding minima beleid/koppen  14.686,75 

   415.618,88 

Af: Resultaat minimabeleid (incl. begroot) 155.220,00  

 Besteding koppengelden 2017 65.000,00 220.220,00 

Saldo per 31-12-2018  195.398,88 

    

    

6. Reserve Brede scholen     

Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen.  

Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit  

jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.005.639,03 

Af: 
Overboeking naar reserve Brede School 
Vroomshoop 400.000,00  

 Zorgcomponent Brede School Vroomshoop 500.000,00  

 Brandpreventie scholen 35.037,97 935.037,97 

Saldo per 31-12-2018  70.601,06 

    

    

7. Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid     

Doel: reservering ter dekking van de kosten opgenomen in de Kadernota Integraal  

genotsmiddelenbeleid (conform B&W-besluit 20-12-2011).   

Voeding: eenmalige storting vanuit het rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen 

van het jaarlijks budget in de gewone dienst.   

Looptijd: t/m 2020   

    

Saldo per 1-1-2018  114.947,16 

Bij: Integraal genotsmiddelenbeleid 2018 56291,54  

 Dotatie 20111,25 76.402,79 

    

Af: Integraal genotsmiddelenbeleid  49.363,39 

Saldo per 31-12-2018  141.986,56 
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8. Reserve Sociaal Domein     
Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein.   

Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd. 
Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  4.208.137,60 
Bij: Afsluiting CJG 2018 60.970,04  

 Resultaat BUIG tov begroting 150.000,00  
 Overschot re-integratie P-wet 240.000,00  
 Onderschrijding diverse budgetten 70.457,00  
 Afrekening WSW 362.774,00  
 Ontvangst Vitaal Twente 15.000,00  
 Voordeel BUIG 800.000,00  
 Afrekening HO 340.000,00 2.039.201,04 
   6.247.338,64 

Af: Overschrijding WMO voorzieningen 110.000,00  
 Tekort personeel sociaal domein 700.000,00  
 Tekort Kadernota 1.455.000,00  
 Uitgaven innovatiefonds 2018 19.300,00  
 Laaggeletterdheid 25.000,00  
 Tekort voorzieningen (Berap) 150.000,00  
 Herindicatieproces HO 34.750,00  
 Tekort Sociaal Domein 2018 25.257,42  
 Sociaal Domein Berap 678.715,00 3.198.022,42 

Saldo per 31-12-2018  3.049.316,22 
    

    

9. Reserve Cultuurnota     
Doel: reservering ter dekking van de kosten van de Cultuurnota die niet worden  
gedekt in de begroting of door bijdragen derden (B&W-besluit 31-5-2011), kosten  
van co-financiering voor het waarborgen van provinciale middelen, kosten van de   
combinatiefunctionarissen en het activiteitenbudget en kosten van het plan van  
aanpak Kwartiermaker, Impuls Brede scholen, sport en cultuur en het Nationaal  
Actieplan Sport en bewegen.   

Voeding: eventuele overschotten van het budget in de gewone dienst.  
Looptijd: afhankelijk van plaatsing kunstwerk.   

    

Saldo per 1-1-2018  13.392,00 
Saldo per 31-12-2018  13.392,00 

    

    

11. Reserve Exploitatie begraafplaatsen     
Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven.  
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen   
bijdragen/afkoopsommen.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  257.089,17 

Bij: 
Ontvangen bijdragen omzetten naar onbepaalde 
tijd 61.777,08  
 Saldo begraafplaatsen 2018 22.174,12 83.951,20 

Saldo per 31-12-2018  341.040,37 
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12. Reserve Stado Centrum Vriezenveen     

Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming 

in Vriezenveen.   

Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  720.493,24 

Af: Kosten 2018  141.111,98 

Saldo per 31-12-2018  579.381,26 

    

    

13. Reserve Risico's grondbedrijf     

Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen  

binnen het grondbedrijf.   

Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--.  

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.000.000,00 

Saldo per 31-12-2018  1.000.000,00 

    

    

14. Reserve Tractiemiddelen     

Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten  

van de tractiemiddelen.   

Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau.  

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  567.986,94 

Saldo per 31-12-2018  567.986,94 

    

    

15.  Reserve Beheer openbaar groen     

Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen 

van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een 

aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze  

reserve hiervoor aangesproken dienen te worden.   

Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen.  

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  293.812,97 

Af: Niet planmatig onderhoud 2018  26.067,00 

Saldo per 31-12-2018  267.745,97 
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16. Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken   

Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoud  

gemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken.   

Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en  

kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan.  

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  2.994.575,80 

Bij: Storting 2018  718.261,00 

   3.712.836,80 

Af: Toekomst zwembaden 68.998,04  

 Onttrekking diverse posten 249.147,57  

 De Slenke/afd.kap.lasten 2018 2.344,00 320.489,61 

Saldo per 31-12-2018  3.392.347,19 

    

    

17. Reserve Uitvoering nota platteland     

Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor de  

periode 2013-2025.   

Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008).   

Looptijd: tot en met 2025.   

    

Saldo per 1-1-2018  200.882,77 

Af: Kosten plattelandsnota 2018 17.218,01  

 Kosten asbest tbv platteland 50.000,00 67.218,01 

Saldo per 31-12-2018  133.664,76 

    

    

18. Reserve Agenda van Twente     

Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente.  

Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017.   

Looptijd: 2018 tot en met 2022   

    

Saldo per 1-1-2018  1.400.000,00 

Af: Kosten Agenda van Twente  253.808,00 

Saldo per 31-12-2018  1.146.192,00 
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19. Reserve Omgevingswet     
Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet  
Voeding: omzetting reserve PMJP   

Looptijd: tot en met 2019   

    

Saldo per 1-1-2018  57.755,45 
Bij: Overschot Omgevingswet 2018  36.982,00 
Saldo per 31-12-2018  94.737,45 

    

    

20. Reserve Prestatieafspraken wonen     
Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten 
binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is  
(raadsbesluit 4-10-2011).   

Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen.  
Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  140.535,38 
Af: Kosten 2018  13.290,00 
Saldo per 31-12-2018  127.245,38 

    

    

21. Reserve Duurzaamheid     
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid. 
Voeding: budget SLOK.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  31.202,34 
Bij: Storting tbv revolverend fonds  32.760,15 

   63.962,49 
Af: Agenda duurzaamheid 12.382,63  

 Kosten duurzaamheid 145,20 12.527,83 
Saldo per 31-12-2018  51.434,66 

    

    

22. Reserve Uitwerking bestuursakkoord     
Doel: dekking van de kosten voor de uitwerking van het bestuursakkoord.  
Voeding: diverse reserves.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  809.947,48 
Af: Wegen duurzaam veilig 24.527,00  

 Wegen 2018 170.000,00  
 Subsdie cultuur 18.325,26  
 Stelselbeheer 110.000,00  
 Toezicht en handhaving 2018 49.500,00 372.352,26 

Saldo per 31-12-2018  437.595,22 
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23. Reserve Heroriëntatie organisatie     
Doel: dekking van de kosten voor de heroriëntatie van de organisatie.  
Voeding: diverse reserves.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  300.578,07 
Af: Kosten tijdelijke inhuur 23.000,00  

 Kosten heroriëntatie 5.036,39 28.036,39 

Saldo per 31-12-2018  272.541,68 

    

    

24. Reserve Asbest     
Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering.   

Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  24.147,86 

Bij: 
Overboeking vanuit reserve uitvoering nota platte-
land  50.000,00 

Af: Kosten 2018  8.095,93 

Saldo per 31-12-2018  66.051,93 

    

    

25. Reserve Speelruimte     
Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen   

Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen   
en storting begroting 2017.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  60.000,00 

Saldo per 31-12-2018  60.000,00 

    

26. Reserve  Brede School Vroomshoop zorgcomponent     
Doel: T.b.v. het investeren in de voorschoolse periode en meer aandacht voor preventie en  

ondersteuning in de schoolse periode. Hierbij wordt verbinding gelegd met diverse beleidsterreinen,  

nl. onderwijs, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, cultuur en sport. 

Voeding: Overboeking vanuit reserve Brede Scholen   

    

Looptijd:    

    

Saldo per 1-1-2018  0,00 
Bij: Overboeking zorgcomponent  500.000,00 
Af: Kosten zorgcomponent  4.760,98 

Saldo per 31-12-2018  495.239,02 
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Bestemmingsreserves (economisch nut)   

    

26. Reserve Gymlokaal Weemelanden      

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten.   

Looptijd: tot en met 2044.   

    

Saldo per 1-1-2018  816.205,16 

Af: Afdekking kapitaallasten 2017  31.842,28 

Saldo per 31-12-2018  784.362,88 

    

    

27. Reserve Kulturhus     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de 

exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe.   

Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming 

Marijkestraat.   

    

Saldo per 1-1-2018  930.597,00 

Af: Afdekking kapitaallasten 2017  35.792,00 

Saldo per 31-12-2018  894.805,00 

    

    

28. Reserve Sportaccommodatiebeleid     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.   

Looptijd: tot en met 2027.   

    

Saldo per 1-1-2018  813.213,54 

Af: Afdekking kapitaallasten 2017  81.242,00 

Saldo per 31-12-2018  731.971,54 

    

    

29. Reserve Brede School De Smithoek     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.   

Looptijd: tot en met 2051.   

    

Saldo per 1-1-2018  2.550.000,00 

Af: Afdekking kapitaallasten 2018  75.000,00 

Saldo per 31-12-2018  2.475.000,00 
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30. Reserve Brede School Weemelanden     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een bijdrage vanuit het 

bestemmingsplan Weemelanden en een toevoeging van resterende budgetten uit 2009 en 2011. 

Looptijd: tot en met 2022.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.274.995,03 

Af: Onderhoud 2015-2018  23.124,72 

Saldo per 31-12-2018  1.251.870,31 

    

    

31. Reserve Brede School Westerhaar     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf. 

Looptijd: tot en met 2050.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.948.990,89 

Af: Afdekking kapitaallasten 2018  57.323,00 

Saldo per 31-12-2018  1.891.667,89 

    

    

32. Reserve Gemeentewerf Vroomshoop     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop 

van de oude werven.   

Looptijd: tot en met 2046.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.375.341,35 

Af: Afdekking kapitaallasten 2018  50.938,00 

Saldo per 31-12-2018  1.324.403,35 

    

    

33. Reserve Centralisatie gemeentehuis     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen 

en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham.  

Looptijd: tot en met 2047.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.613.104,26 

Af: Centr.gemeentehuis/afd.kap.las  115.066,00 

Saldo per 31-12-2018  1.498.038,26 
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26. Reserve  Brede School Vroomshoop     

Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.  

Voeding: Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen   

Looptijd: t/m 2047   

    

Saldo per 1-1-2018  0,00 
Bij: Overboeking  400.000,00 
Af: Kapitaallasten 2018  10.000,00 

Saldo per 31-12-2018  390.000,00 

    

    

Voorzieningen   

    

34. Voorziening Dubieuze debiteuren     

Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook 
de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening. 
Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen.  
Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  1.034.735,51 
Af: GBT oninbaar 2018 71.043,16  

 Comfident, lening 12.000,00 83.043,16 

Saldo per 31-12-2018  951.692,35 

    

    

35. Voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen   

Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken  
bestemmingsplannen.   

Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  227.924,78 
Af: Ontrrekking nadelige verwachting  3.040,00 

Saldo per 31-12-2018  224.884,78 

    

    

36. Voorziening Grondbedrijf     

Doel: reservering ten behoeve van het nadelig saldo op complexen in het grondbedrijf. 
Dit bedrag is gelijk aan de te verwachten tekorten op basis van de exploitaties eind 2015. 
Voeding: storting vanuit rekeningsaldi.   

Looptijd: tot en met afwikkeling complexen grondbedrijf.   

    

Saldo per 1-1-2018  755.482,00 

Saldo per 31-12-2018  755.482,00 
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37. Voorziening Vordering Vennootschap BV     
Doel: reservering ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door 
RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de 
onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden  
gevormd.    

Voeding: verkoop aandelen Essent.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  190.940,21 
Saldo per 31-12-2018  190.940,21 

    

    

38. Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers     
Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke   
ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting.   

Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en  
jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen. 
Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  2.945.616,00 
Bij: Dotatie  314.883,90 
Af: Onttrekking gepensioneerden  143.231,90 
Saldo per 31-12-2018  3.117.268,00 

    

    

40. Voorziening Riolering     
Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering.  
Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering.  
Overschotten op het product rioolbeheer.   

Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  9.714.782,09 
Bij: Storting Riool 2018 751.516,00  

 Voordeel exploitatie  2017  114.226,00 865.742,00 
   10.580.524,09 

Af: Kosten Riool 2018  524.644,63 
Saldo per 31-12-2018  10.055.879,46 

    

41. Voorziening Afvalverwerking     

Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking.  
Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil. 
Looptijd: onbepaald.   

    

Saldo per 1-1-2018  657.584,07 
Af: Huisvuil 2018  51.043,00 

Saldo per 31-12-2018  606.541,07 
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5.9 Inzicht gebruik onvoorzien 2018 

In de primitieve begroting 2018 is in het programma ‘Klantgerichte organisatie en bestuur’ een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.000. Ten laste van deze post zijn in 2018 geen uitgaven gedaan. 
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Taakveld Omschrijving taakveld Lasten 2018 Baten 2018 
0.1 Bestuur 1.656.079 0 
0.2 Burgerzaken 575.709 -572.382 
0.4 Overhead 5.123.734 0 
0.5 Treasury 400.809 -3.137.949 
0.61 OZB Woningen 554.639 -3.558.842 
0.62 OZB niet-woningen 0 -1.734.413 
0.64 Belastingen overig 0 -172.502 
0.7 Algemene uitkering/ov.uitk. GF 0 -54.983.810 
0.8 Overige baten en lasten 883.494 0 
0.10 Mutaties reserves 4.217.146 -6.018.203 
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.035.096 -5.629 
1.2 Openbare orde en veiligheid 238.113 -687 
2.1 Verkeer en vervoer 3.813.701 -137.514 
3.1 Economische ontwikkeling 892.282 -36.483 
3.2 Fysieke bedr.infrastructuur 1.052.395 -1.618.989 
3.3 Bedrijvenloket en bedr.reg. 135.949 -23.393 
3.4 Economische promotie 0 -62.500 
4.1 Openbaar basisonderwijs 51.640 0 
4.2 Onderwijshuisvesting 1.152.817 0 
4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken 2.287.107 -466.157 
5.1 Sportbeleid en activering 707.619 -2.707 
5.2 Sportaccommodaties 1.633.082 -310.260 
5.3 Cultuurpres./-productie/-part. 216.150 -33.587 
5.4 Musea 49.526 -13.248 
5.5 Cultureel erfgoed 17.265 0 
5.6 Media 824.351 0 
5.7 Openbaar groen/recreatie 2.970.588 -672 
6.1 Samenkracht/burgerparticipatie 3.627.533 -514.042 
6.2 Wijkteams 669.914 0 
6.3 Inkomensregelingen 9.198.891 -8.182.992 
6.4 Begeleide participatie 16.770.121 -61.553 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 684.979 0 
6.71 Maatwerkdienstverl. 18+ 1.702.068 -607.897 
6.72 Maatwerkdienstverl. 18- 10.219.301 0 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.458.606 0 
7.1 Volksgezondheid 1.408.693 0 
7.2 Riolering 2.933.947 -3.558.932 
7.3 Afval 2.298.390 -2.885.171 
7.4 Milieubeheer 535.818 -67.495 
7.5 Begraafplaatsen/crematoria 732.572 -644.072 
8.1 Ruimtelijke ordening 643.259 -84.635 
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.) 2.588.816 -3.061.532 
8.3 Wonen en bouwen 3.023.474 -883.428 

    

  89.985.670 -93.441.676 
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Begrotingsrechtmatigheid      
      
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.  
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij  
overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid vallen en binnen het doel blijven waarvoor  
het krediet beschikbaar is gesteld. Hierbij valt te denken aan overschrijdingen die geheel of  
grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (bijvoorbeeld via  
subsidies en kostendekkende omzet) en overschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen, zoals  
blijkt uit de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV.   
      
In onderstaand overzicht zijn de programma's opgenomen waarbij sprake is van een overschrijding van  
de lasten, met daarbij een verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad  
geformuleerde beleid. Voor een nadere uitwerking van de verschillen wordt verwezen naar de  
toelichting op de programmajaarrekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het  
vaststellen van de jaarrekening.      
      
Omschrijving  Begrotingsafwijking lasten Verklaring Conclusie 
programma Begroot Werkelijk Verschil     
4. Klantgerichte organisatie en bestuur 3.395.389 3.806.238 410.849 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 ver-
band met het vergroten van de mogelijkheid tot flexwerken. Daar-
naast is het budget voor aanschaf en onderhoud van hardware over-
schreden met € 13.000.  
Er heeft een verplichte storting in de voorziening pensioen politieke 
ambtsdragers plaatsgevonden om de voorziening op het vereiste ni-
veau te brengen. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 50.000 
De accountant heeft in 2018 structurele meerkosten in rekening  ge-
bracht (hoofdzakelijk veroorzaakt door extra werkzaamheden op het 
sociaal domein). Dit zorgt voor een nadeel van € 37.500. Het alterna-
tief was opnieuw aanbesteden, waarbij de kans aanwezig was dat 
wij geconfronteerd werden met nog hogere kosten. 
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. 
De kosten voor salarissen van burgemeester en wethouders zijn 
overschreden met € 44.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de wet-
houders in functieomvang van 0,8 fte naar 1 fte zijn gegaan.  
De kosten voor de salarisadministratie (in Wierden) zijn € 25.000 ho-
ger dan geraamd. 
In 2018 is een verstrekte lening voor €40.000 afgeboekt in verband 
met het faillissement van de leningnemer. 

past binnen beleid 
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Omschrijving Krediet Jaar  In voorgaande Besteed Restant Afvoeren   Onderbouwing m.b.t. 
  bedrag   jaren besteed in 2018 per  of    kredieten ouder dan 
      (t/m 2017)   31-12-2018 meenemen   2 jaar die meegaan naar 2019 
Informatiebeleid  28.500,00 2014 0,00 28.308,03 191,97 Afvoeren ja  
Centr.en Netwerkcomp.  55.000,00 2016 16.736,49 37.932,83 330,68 Afvoeren ja  
I-verkiezingen 5.000,00 2018 0,00 5.041,08 -41,08 Afvoeren ja  
Werkbudget Tw.Digitaal 98.220,00 2017 83.684,94 14.535,34 -0,28 Afvoeren ja  
Kosten BM-cons. slim scannen 40.340,00 2017 33.143,25 5.608,45 1.588,30 Afvoeren ja  
Xential 37.510,00 2017 25.833,03 10.719,82 957,15 Afvoeren ja  
Bi tool 24.000,00 2017 0,00 0,00 24.000,00 meenemen nee  
Beheer basisreg./makelaarsuite 55.000,00 2017 38.321,36 1.917,42 14.761,22 meenemen ja  
Aanschaf laptops 45.719,00 2017 38.932,82 6.787,00 -0,82 Afvoeren ja  
Werkbudget Tw.Digitaal'18 161.650,00 2018 0,00 105.517,20 56.132,80 meenemen ja  
Financieel systeem/P&C software 420.000,00 2018 0,00 92.220,71 327.779,29 meenemen nee  
Koppeling Civision E-suite 23.350,00 2018 0,00 15.895,61 7.454,39 meenemen ja  
Vervangen meubilair/bureau's  0,00 2015 0,00 282,61 -282,61 afvoeren ja  
Vervangen meubilair/bureau's  10.000,00 2016 0,00 0,00 10.000,00 meenemen nee  
Vervangen meubilair/bureau's  10.000,00 2017 0,00 0,00 10.000,00 meenemen nee  
Vervangen meubilair/bureau's  10.000,00 2018 0,00 0,00 10.000,00 meenemen nee  
Geluidinstallatie raadzaal 75.000,00 2018 0,00 74.742,58 257,42 Afvoeren ja  
Volkswagen LT 35  45.000,00 2012 0,00 0,00 45.000,00 meenemen nee  
Volkswagen T5 Bestel TDI75KWHD 27.500,00 2014 13.618,00 0,00 13.882,00 Afvoeren ja  
Atec PB1 (schaftwagen)  6.000,00 2014 0,00 0,00 6.000,00 meenemen nee  
Wegenschaaf HE kamp TR  6.000,00 2015 0,00 0,00 6.000,00 meenemen nee  
Hekamp Hydro Twin 225  3.500,00 2015 0,00 0,00 3.500,00 meenemen nee  
Diepploeg  2.500,00 2015 0,00 1.669,20 830,80 Afvoeren ja  
Frees  3.500,00 2015 0,00 0,00 3.500,00 meenemen nee  
Hapert, aanhangwagen 3.000,00 2015 0,00 0,00 3.000,00 meenemen nee  
VW T5 Pick Up  27.500,00 2016 1.000,19 0,00 26.499,81 meenemen nee  
VW T5 Pick Up  27.500,00 2016 1.000,18 0,00 26.499,82 meenemen nee  
Scania P380  90.000,00 2016 0,00 106.871,75 -16.871,75 Afvoeren ja  
Scania VDL+HMF  70.000,00 2016 0,00 60.419,96 9.580,04 Afvoeren ja  
Container Mollen  15.000,00 2016 0,00 6.025,20 8.974,80 meenemen ja  
VW Crafter  35.000,00 2017 0,00 0,00 35.000,00 meenemen nee  
Volvo ECU28 35.000,00 2017 0,00 18.113,39 16.886,61 Afvoeren ja  
Volvo EW 140C (graafmachine) 155.000,00 2017 0,00 190.000,00 -35.000,00 Afvoeren ja  
Hapert BL2700 Kipaanhanger 5.000,00 2018 0,00 4.489,12 510,88 Afvoeren ja  
Wesco WK 2700 kipaanhanger 6.500,00 2018 0,00 0,00 6.500,00 meenemen nee  
Doornwaard dranghekken aanhanger 4.500,00 2018 0,00 0,00 4.500,00 meenemen nee  
Trias 151-20 actie/borden 7.500,00 2018 0,00 0,00 7.500,00 meenemen nee  
Verdonk VA 1300 EA1 aanhanger 3.000,00 2018 0,00 0,00 3.000,00 meenemen nee  
Weiro BME-D-22s aanhanger 3.000,00 2018 0,00 0,00 3.000,00 meenemen nee  
Tijhof TA125 1 as-aanhanger 3.000,00 2018 0,00 0,00 3.000,00 meenemen nee  
VW Crafter VN-958-T 20.000,00 2018 0,00 19.029,58 970,42 Afvoeren ja  
Trotters verkiezingen  12.000,00 2018 0,00 15.750,00 -3.750,00 Afvoeren ja  
Waarschuwingsborden  5.000,00 2015 1.267,25 0,00 3.732,75 meenemen ja  
Waarschuwingsborden  5.000,00 2016 0,00 0,00 5.000,00 meenemen nee  
Waarschuwingsborden  5.000,00 2017 0,00 5.000,00 0,00 Afvoeren ja  
Waarschuwingsborden  5.000,00 2018 0,00 2.975,45 2.024,55 meenemen ja  
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Omschrijving Krediet Jaar  In voorgaande Besteed Restant Afvoeren   Onderbouwing m.b.t. 
  bedrag   jaren besteed in 2017 per  of    kredieten ouder dan 
      (t/m 2016   31-12-2017 meenemen   2 jaar die meegaan naar 2018 
Project herstel voetpaden 69.000,00 2013 28.322,72 4.370,87 36.306,41 meenemen ja  
Herinrichting Oosteinde 1.654.850,00 2014 1.949.187,30 -506.406,91 212.069,61 meenemen ja  
F35 Fietssnelweg  100.000,00 2016 4.700,00 0,00 95.300,00 meenemen ja  
Aanpassing Julianastraat Vrh  182.000,00 2016 0,00 0,00 182.000,00 meenemen nee  
FietspadKerkallee/Rohorst  266.236,00 2016 39.986,95 42.770,72 183.478,33 meenemen nee  
Fietspad Kerkallee/Rohorst aanvulling 90.000,00 2016 73.236,47 0,00 16.763,53 meenemen nee  
F35 Fietssnelweg  400.000,00 2017 48.821,90 1.192.894,20 -841.716,10 meenemen ja  
Ontsluitingsweg Almeloseweg-Oost 182.500,00 2018 0,00 342.608,05 -160.108,05 meenemen ja  
Herinrichting Almeloseweg 530.000,00 2018 0,00 -80.037,00 610.037,00 meenemen nee  
Openbare verlichting  133.631,00 2015 124.400,73 8.975,28 254,99 Afvoeren ja  
Openbare verlichting  133.631,00 2016 122.811,16 9.837,34 982,50 Afvoeren ja  
Openbare verlichting  133.631,00 2017 -30.694,00 43.304,08 121.020,92 meenemen ja  
Openbare verlichting  133.631,00 2018 0,00 0,00 133.631,00 meenemen nee  
Vervangen brug Oude Leidijkje  112.000,00 2012 56.435,98 0,00 55.564,02 meenemen ja  
Nido Stratos B40-42 VALN  40.000,00 2012 0,00 0,00 40.000,00 meenemen nee  
Nido Stratos B40-36 DALN  40.000,00 2012 0,00 0,00 40.000,00 meenemen nee  
Nido SNK Sneeuwploeg I  6.500,00 2012 0,00 0,00 6.500,00 meenemen nee  
Nido SNK sneeuwploeg II  6.500,00 2012 0,00 0,00 6.500,00 meenemen nee  
Nido Stratos B17-18 AWALN  35.000,00 2017 0,00 0,00 35.000,00 meenemen nee  
Nido SNK sneeuwploeg 10.000,00 2018 0,00 0,00 10.000,00 meenemen nee  
Nido SNK sneeuwploeg 10.000,00 2018 0,00 0,00 10.000,00 meenemen nee  
Nido Stratos B17-18 AWALN  35.000,00 2018 0,00 0,00 35.000,00 meenemen nee  
Revitalisering De Sluis 2e fase  150.000,00 2015 120.890,08 0,00 29.109,92 meenemen ja  
Kwaliteitsverbetering Weitzelpoort  0,00 2016 327.883,42 0,00 -327.883,42 meenemen ja  
Revit.Garstelandenl/Weitzelpoort /Sluis  500.000,00 2016 28.226,19 -80.725,16 552.498,97 meenemen ja  
Revit.Garstelandenl/Weitzelpoort /Sluis  470.525,00 2017 3.725,00 434.604,66 32.195,34 meenemen ja  
Revit.bedr.terr. Weitzelpoort 200.000,00 2018 0,00 0,00 200.000,00 meenemen nee  
De Smithoek 4.120.000,00 2009 4.029.995,67 29.405,59 60.598,74 meenemen ja  
Brede School Vroomshoop  4.699.000,00 2015 467.107,82 3.836.369,96 395.522,22 meenemen ja  
Zorgcomponent Brede School Vr'hoop 500.000,00 2018 0,00 4.760,98 495.239,02 meenemen ja  
Uitvoering sportaccommodatiebeleid  1.704.118,00 2008 1.662.606,63 16.300,00 25.211,37 meenemen ja  
Nieuwbouw overdekt zwembad 7.438.527,00 2013 15,00 80.000,00 7.358.512,00 meenemen nee  
Kleedkamers Vrh Boys/Sportlust 48.325,00 2015 0,00 0,00 48.325,00 meenemen nee  
Renovatie doelgebied kunstgrasvelden  124.000,00 2016 41.236,86 0,00 82.763,14 meenemen ja  
Vervanging toplaag French Court TVWV  15.000,00 2014 0,00 0,00 15.000,00 meenemen nee  
Agria  5.000,00 2018 0,00 0,00 5.000,00 meenemen nee  
Votex bermmaaier 16.000,00 2018 0,00 0,00 16.000,00 meenemen nee  
Schaftwagen BW 2400 6.000,00 2018 0,00 0,00 6.000,00 meenemen nee  
Achterstallig onderhoud (tlv voorziening) 65.547,19 2013 0,00 65.000,00 547,19 Afvoeren ja  
ROM 600  (tlv voorziening) 30.000,00 2015 0,00 0,00 30.000,00 meenemen nee  
Beatrixlaan 500.000,00 2018 0,00 336.551,79 163.448,21 Afvoeren ja  
Vervanging Riool (50% tlv voorziening) 0,00 2016 0,00 1.243,50 -1.243,50 afvoeren ja  
Drukriolering electrisch/mechanisch (tlv voorziening) 360.000,00 2017 0,00 0,00 360.000,00 meenemen nee  
Vervanging Riool (50% tlv voorziening) 1.519.000,00 2017 0,00 0,00 1.519.000,00 meenemen nee  
Vervanging Riool (50% tlv voorziening) 4.776.000,00 2018 0,00 44.742,08 4.731.257,92 meenemen ja  
Meetplan 2018 (tlv voorziening) 149.500,00 2018 0,00 4.962,00 144.538,00 meenemen ja  
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Omschrijving Krediet Jaar  In voorgaande Besteed Restant Afvoeren   Onderbouwing m.b.t. 
  bedrag   jaren besteed in 2017 per  of    kredieten ouder dan 
      (t/m 2016   31-12-2017 meenemen   2 jaar die meegaan naar 2018 
Luchtinblaasvoorziening/H2's (tlv voorziening) 10.000,00 2018 0,00 7.111,60 2.888,40 Afvoeren ja  
Drukriolering electrisch/mechanisch (tlv voorziening) 360.000,00 2018 0,00 0,00 360.000,00 meenemen nee  
Gemalen electrisch 19.000,00 2018 0,00 20.318,10 -1.318,10 Afvoeren ja  
Gemalen mechanisch 39.000,00 2018 0,00 36.265,99 2.734,01 Afvoeren ja  
Geluidsmaatregelen Vriezenveen Centrum  157.887,85 2004 117.887,85 0,00 40.000,00 meenemen ja  
Urnenmuren 42.000,00 2013 31.338,75 7.328,69 3.332,56 meenemen ja  
MAN TGL 8.180  50.000,00 2016 0,00 0,00 50.000,00 meenemen nee  
Kubota STV  30.000,00 2016 0,00 0,00 30.000,00 meenemen nee  
Gebouwtjes begraafplaatsen 65.000,00 2016 2.073,18 123.472,18 -60.545,36 meenemen ja  
Nimos Kipkar UK 25-SK 5.000,00 2018 0,00 0,00 5.000,00 meenemen nee  
Nimos Kipkar UK 258 NL 5.000,00 2018 0,00 0,00 5.000,00 meenemen nee  
Nimos Kipkar SK NL 2,5t 6.500,00 2018 0,00 0,00 6.500,00 meenemen nee  
Bayle Kipkar K.G. -2-60 7.500,00 2018 0,00 0,00 7.500,00 meenemen nee  
Bayle Kipkar K.G. -2-60 7.500,00 2018 0,00 0,00 7.500,00 meenemen nee  
Verdonk VA-TA-MT, A130 GB 7.500,00 2018 0,00 0,00 7.500,00 meenemen nee  
Veenhuis oprijwagen 15.000,00 2018 0,00 0,00 15.000,00 meenemen nee  
Volvo ECU 28 35.000,00 2017 19.965,00 0,00 15.035,00 meenemen ja  
Uitw. altern. Centrumvisie Vroomshoop 225.000,00 2007 208.039,98 0,00 16.960,02 meenemen ja  
Aanpak Bestemmingsplan Buitengebied 130.000,00 2015 106.166,45 0,00 23.833,55 meenemen ja  
         

 34.653.329,04  9.837.904,60 6.855.880,92     



D. Jaarverslag informatie– en archiefbeheer 2018  

144 

Jaarstukken | 2018 

Inleiding 
Naar aanleiding van het tweejaarlijkse verslag wat dient als horizontale verantwoording aan de gemeenteraad 
op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) wordt om het jaar verslag gedaan van de voortgang met be-
trekking tot de in het verantwoordingsverslag opgenomen verbeterpunten. Dit verslag dient tevens als informa-
tie voor het informatiearrangement t.b.v. het Interbestuurlijk toezicht. 
 
Verbeterplan 2017 
Vanuit de verslaglegging over het archief- en informatiebeheer 2017 aan de hand van KPI’s zijn een twaalftal 
verbeterpunten geformuleerd. Aan deze verbeterpunten zijn prioriteiten toegekend om daarmee een gradatie 
aan te brengen in de mate van urgentie van het aanpakken ervan. De verbeterpunten zijn opgenomen in het 
gemeentebrede Verbeterplan en zijn in onderstaande tabel weergeven. In het vervolg van dit verslag wordt op 
ieder verbeterpunt nader ingegaan, waarbij de punten per prioriteitsniveau besproken worden.. 

  Aanbeveling Prioriteit Status* 

1 Actualiseren van de Archiefverordening – daarin opgenomen het toe-
zicht op het beheer van de archieven – en het Besluitinformatiebe-
heer in 2018. 

hoog   

2 Bij het aangaan van samenwerkingen en gemeenschappelijke rege-
lingen, waarbij sprake is van overdracht van taken, standaard in de 
regeling, dan wel overeenkomst laten opnemen van afspraken over 
de zorg en het beheer van archiefbescheiden. 
Voorstel: Afvoeren 

hoog   

3 Van bestaande regelingen en samenwerkingsovereenkomsten in 
kaart brengen of daarin de zorg en het beheer voor archiefbeschei-
den is opgenomen en deze zo nodig hierop aanpassen. 

midden   

4 Aanleggen en onderhouden van een openbaar register van de ge-
meenschappelijke regelingen, waarin de gemeente Twenterand par-
ticipeert. 

laag   

5 Het binnen redelijke termijn ontwikkelen en implementeren van een 
integraal kwaliteitssysteem voor het borgen van de kwaliteit van de 
informatiehuishouding en de archieven in het bijzonder. 

midden   

6 Het wegwerken van de bestaande achterstanden in archivering, om 
de betrouwbaarheid te verbeteren. De betrouwbaarheid van archie-
ven is van belang voor de uitvoer van de taken, de dienstverlening 
naar de burger, de reconstructie van en verantwoording over ge-
voerd beleid en vanuit historisch belang. 

hoog   

7 Het in het kader van informatiebeveiliging en het borgen van de 
goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven, treffen 
van gepaste maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de 
archiefruimten en het reguleren van inzage door medewerkers van 
de gemeente, als aspect in de plannen voor het gemeentehuis. 
Voorstel: Afvoeren 

hoog   

8 Nader onderzoek doen naar de eventuele noodzaak tot een beper-
king op de openbaarheid van de dossiers inzake burgemeestersbe-
noemingen en dit, zo nodig met terugwerkende kracht realiseren. 
Voorstel: prioriteit ‘laag’ 

midden   

9 Opstellen en vaststellen van een Handboek Vervanging en Vervan-
gingsbesluit. 

hoog   

10 Visievorming op de duurzame opslag en toegankelijkheid van perma-
nent te bewaren digitale archiefbescheiden. 

laag   

11 Veiligstellen van de archiefwaardige bescheiden die uitsluitend in 
digitale vorm in het documentmanagement-systeem Corsa bestaan, 
in verband met het uitfaseren van dit systeem. 

midden   

12 Besluiten over capaciteit DIV en het continuering van de (nieuwe) 
functies voor het borgen van de kwaliteit van de informatiehuishou-
ding bij digitaal zaakgericht werken. 
Voorstel: Afvoeren 

hoog   

*Betekenis kleuren Status 

 
    gerealiseerd   In uitvoer   nog niet gestart 



Voortgang verbeterpunten 
Prioriteit hoog 
 
1. Actualiseren van de Archiefverordening – daarin opgenomen het toezicht op het beheer van de archieven – 

en het Besluitinformatiebeheer in 2018. 
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is de geactualiseerde archiefverordening en de beheerregeling informa-
tiebeheer in de besluitvormingsfase. De verordening, op basis van het door de VNG aangereikte model (2017, aan-
gepast juli 2018), is op 18 december door het college de in concept vastgesteld. Op de ter inzagelegging van 4 
weken zijn geen reacties binnengekomen. Het college zal gevraagd worden de ongewijzigde verordening ter vast-
stelling aan de raad voor te geleggen. Ook zal de beheerregeling informatiebeheer ter vaststelling aan het college 
worden aangeboden.  
 
2. Bij het aangaan van samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen, waarbij sprake is van overdracht 

van taken, standaard in de regeling, dan wel overeenkomst laten opnemen van afspraken over de zorg en 
het beheer van archiefbescheiden. 

In 2018 is één Gemeenschappelijke Regeling aangegaan, te weten de Omgevingsdienst Twente (ODT). In deze GR 
is een paragraaf opgenomen over de zorg voor het archief. In voorbereiding op de start van de ODT in januari 2019 
is er contact geweest tussen de GR en de gemeente over de praktische uitvoer, waarin gesproken is over informa-
tie-uitwisseling en de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het archief. In een proeftuin zijn ervaringen opge-
daan. Vanuit proeftuin zijn geen bijzonderheden gemeld. Het opnemen van de zorg voor archiefbescheiden in een 
GR blijft ook in de toekomst een punt van aandacht. Zo nodig zal dit punt weer opgevoerd worden in het verbeter-
plan informatie- en archiefbeheer. Voorstel: afvoeren. 
 
6. Het wegwerken van de bestaande achterstanden in archivering, om de betrouwbaarheid te verbeteren. De 

betrouwbaarheid van archieven is van belang voor de uitvoer van de taken, de dienstverlening naar de bur-
ger, de reconstructie van en verantwoording over gevoerd beleid en vanuit historisch belang. 

Na voorbereidend onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak is in juli 2018 gestart met de uitvoer van 
het project Archieven Twenterand Op Orde met als doel de achterstanden in de fysieke archivering weg te werken. 
Gelet op beschikbare middelen vindt de uitvoer plaats met inzet van eigen personeel. Door deze keuze zal de be-
werkingsduur meerdere jaren in beslag nemen. Er is voor gekozen in de bewerking voorrang te geven aan archief-
delen die een hoger risico met zich meebrengen wanneer deze zich niet in goede, geordende en toegankelijke 
staat bevinden, waaronder die met betrekking tot bodemonderzoek en grondtransacties. Ook is voorrang gegeven 
aan de omvangrijke achterstand in de vernietiging van archief. Vernietiging is in voorbereiding en zal na een inter-
ne controle naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. In het projectplan is voorzien in een 
evaluatie na het eerste jaar van de uitvoer van het project over de voortgang en eventuele knelpunten. Zo nodig 
wordt een voorstel gedaan voor bijsturing of aanpassing van het uitvoeringsplan. 
 
7. Het in het kader van informatiebeveiliging en het borgen van de goede, geordende en toegankelijke staat 

van de archieven, treffen van gepaste maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de archiefruimten 
en het reguleren van inzage door medewerkers van de gemeente, als aspect in de plannen voor het ge-
meentehuis. 

Met ingang van 2 januari 2019 is de archiefbewaarplaats afgesloten. Inzage in en uitleen van archiefbescheiden uit 
de bewaarplaats verloopt via een informatieverzoek aan team Documentaire Informatievoorziening (DIV).  
Team Omgeving heeft regelmatig dossiers uit de archiefbewaarplaats nodig. Om die reden beschikt dit team over 
een eigen sleutel en heeft rechtstreeks toegang. Na ieder bezoek door een medewerker van team Omgeving zal 
de bewaarplaats weer afgesloten worden. Om toe te zien op het juiste gebruik van deze extra sleutel is een sleu-
telbeheerder aangewezen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Opstellen en vaststellen van een Handboek Vervanging en Vervangingsbesluit.  
Bij het opstellen van dit verslag is het eerste concept Handboek Vervanging af en wordt besproken met de mana-
ger Bedrijfsvoering. Ten behoeve van het handboek is overleg gevoerd met de Informatiestrateeg, hebben interne 
experts de nodige informatie geleverd en zijn collega gemeenten geraadpleegd. Na bespreking van het eerste 
concept met het hoofd Bedrijfsvoering, zal (het eventueel bijgestelde) concept aan de archiefinspecteur voorge-
legd worden voor een reactie. Daarna zal het definitieve concept aangeboden worden aan het college van burge-
meester en wethouders ter vaststelling van het Vervangingsbesluit. 
 
12. Besluiten over capaciteit DIV en het continuering van de (nieuwe) functies voor het borgen van de kwaliteit 

van de informatiehuishouding bij digitaal zaakgericht werken. 
In 2018 zijn de adviezen m.b.t. de doorontwikkeling van team DIV geeffectueerd. Dit heeft tot resultaat dat de 
functies van medewerker archiefbeheer en recordmanager omgezet zijn in vast formatie, waarbij de totale om-
vang met 16 uur is uitgebreid (8 uur archiefbeheer en 8 uur recordmanagement).  De formatie m.b.t. de rol van 
informatiecoach is in de geadviseerde omvang voortgezet. De informatiecoaches maken onderdeel uit van het 
cluster I&A. Zij hebben vanuit hun taak binnen het zaakgericht werken ook een rol op het gebied van informatiebe-
heer. De bezetting van de postregistratie is in lijn gebracht met het advies, waarbij er voor het komende jaar spra-
ke is van twee medewerkers in vaste dienst en een medewerker in de flexibele schil voor de duur van een jaar. 
Postregistratie is per september ondergebracht bij team Dienstverlening. Buiten de formele formatie om was er tot 
eind 2018 sprake van extra inzet vanuit boventalligheid. De formatie DIV (inclusief informatiecoaches en postregi-
stratie) ziet er hiermee als volgt uit (situatie januari 2019): 
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Documentair Informatie Voorziening 

Functie FTE Dienst-
verband 

Recordmanager 0,89 vast 
Medewerker DIV 1,00 vast 
Medewerker DIV 0,27 vast 
Medewerker DIV (Sociaal Domein*) 0,56 flex 

Postregistratie (Team Dienstverlening) 

Postregistratie 1,00 vast 
Postregistratie 0,56 vast 
Postregistratie 1,00 flex 

Cluster I&A     

Informatiecoach 0,94 vast 
Informatiecoach 0,89 vast 



Prioriteit midden 
3. Van bestaande regelingen en samenwerkingsovereenkomsten in kaart brengen of daarin de zorg en het be-

heer voor archiefbescheiden is opgenomen en deze zo nodig hierop aanpassen. 
Artikel 40 van de Archiefwet schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling tevens een voorziening inhoudt 
omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen of gemeenschappe-
lijke organen. Als bij een gemeenschappelijke regeling niet is voldaan aan deze verplichting, dan zijn de bepa-
lingen van toepassing die terzake gelden voor de gemeente dan wel, als een provincie aan de regeling deel-
neemt, voor de provincie, waar het ingestelde lichaam of orgaan gevestigd is. Vanuit provinciaal toezicht wordt 
deze indicator niet beoordeeld als taakverwaarlozing, maar maakt wel onderdeel uit van het geheel van kritische 
prestatie indicatoren (KPI’s) op basis waarvan de provincie tot het toezichtsbeeld komt. Dit verbeterpunt is nog 
niet opgepakt. 
 
5. Het binnen redelijke termijn ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteitssysteem voor het 

borgen van de kwaliteit van de informatiehuishouding en de archieven in het bijzonder. 
Een kwaliteitssysteem is het geheel van “organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen 
en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg met betrekking tot informatie- 
en archiefmanagement. Het gaat daarbij om maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau”. In no-
vember is het eerste initiatief genomen om te komen tot de inrichten van het Strategisch Informatie Overleg (SIO), 
ingebed in een bredere overlegstructuur. Het SIO is in de Nota van toelichting op de wijziging van het Archiefbe-
sluit in 2012 geïntroduceerd en voorziet in een structureel overleg, waarbij alle benodigde deskundigheid op het 
gebied van de informatiehuishouding betrokken is. Vanuit verbeterpunt 9 is het Vervangingsbesluit in voorberei-
ding. Besluitvorming zal naar verwachting begin 2019 plaats kunnen vinden. Het SIO en Vervangingsbesluit zijn 
belangrijke onderdelen van het integrale kwaliteitssysteem. In 2019 wordt onderzocht welke maatregelen verder 
noodzakelijk zijn en volgens welk tijdspad deze geïmplementeerd kunnen worden. 
 
8. Nader onderzoek doen naar de eventuele noodzaak tot een beperking op de openbaarheid van de dossiers 

inzake burgemeestersbenoemingen en dit, zo nodig met terugwerkende kracht realiseren. 
Volgens de bepalingen van de Archiefwet zijn de archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten in 
beginsel openbaar (artikel 14 Archiefwet). Uitzonderingen hierop worden genoemd in de artikelen 15, 16 en 17 
van de Archiefwet. Artikel 15 stelt dat bij de overbrenging van archiefbescheiden de zorgdrager, na advies van de 
beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid kan stellen voor een bepaalde 
termijn en met het oog op: 

a. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
b. het belang van de Staat of zijn bondgenoten; 
c. het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke perso-

nen of rechtspersonen dan wel van derden. 
Dit verbeterpunt is nog niet opgepakt. Betreffende dossier hebben op dit moment de status vertrouwelijk. Actie 
heeft daarom geen hoge prioriteit 
Voorstel: prioriteit van midden naar laag. 
 
11. Veiligstellen van de archiefwaardige bescheiden die uitsluitend in digitale vorm in het documentmanage-

ment-systeem Corsa bestaan, in verband met het uitfaseren van dit systeem. 
In oktober 2018 is gestart met de uitfasering van Corsa. In het plan van aanpak is voorzien in een oplossing voor 
de duurzame toegankelijkheid van de in Corsa opgeslagen archiefbescheiden als actiepunt opgenomen. Hierover 
zijn verschillende voorbereidende gesprekken gevoerd. De vraag hoe archiefbescheiden duurzaam op te slaan en 
toegankelijk te houden dient nader uitgezocht te worden. Corsa blijft echter ook na uitfaseren nog geruime tijd 
raadpleegbaar. In de toegang tot archiefbescheiden is dus voorlopig nog voorzien. Dit biedt ruimte (tijd) voor ver-
der onderzoek naar de gewenste oplossing. 
 

Prioriteit laag 
4. Aanleggen en onderhouden van een openbaar register van de gemeenschappelijke regelingen, waarin de 

gemeente Twenterand participeert. 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht 
een register bij te houden van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register kan iedereen koste-
loos inzien. Op verzoek worden afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het register is ingeschreven ter be-
schikking gesteld. Dit verbeterpunt is nog niet opgepakt. 
 
10. Visievorming op de duurzame opslag en toegankelijkheid van permanent te bewaren digitale archiefbe-

scheiden. 
Op dit moment is er nog geen sprake van noodzaak tot het overbrengen van digitale archiefbescheiden naar een 
digitale archiefbewaarplaats (e-depot). Het zaaksysteem e-suite dient als digitaal archief voor de gemeente Twen-
terand, waarin digitale archiefbescheiden voor de langere duur toegankelijk zijn. Het is echter geen e-depot voor 
het permanent bewaren van die archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen, waarmee de duurzame 
toegankelijkheid geborgd is. Dit verbeterpunt is nog niet opgepakt. Wel  is besproken om in de oriëntatie op de 
invulling de samenwerking te zoeken met andere gemeenten. 
 
Overige ontwikkelingen 
Zaakgericht werken; zaakgerichte dossiervorming 
Voor de informatiehuishouding – het informatie- en archiefbeheer – is de implementatie van zaakgericht werken in 
2018 een belangrijk aandachtsgebied geweest. Team DIV is nauw betrokken geweest bij deze implementatie. De 
voornaamste rol heeft bestaan uit de advisering bij het inrichten van het zaaksysteem (e-suite) met het oog op de 
kwaliteit, het beheer en de toegankelijkheid van zaakdossiers. Periodiek zijn kwaliteitscontroles op zaakdossiers 
uitgevoerd. Vanuit deze controles en de contacten tussen team DIV en de organisatie zijn knelpunten gesignaleerd 
en verholpen, dan wel aan de lijst met verbeterpunten toegevoegd. Met ingang van 2019 zal een vaste medewer-
ker van team DIV op regelmatige basis deelnemen aan het projectgroepoverleg van de projectgroep Zaakgericht 
werken. Daarnaast zullen interne advisering en kwaliteitscontroles voortgezet worden. 
 
Implementatie vakapplicatie financiën 
Met het oog op de implementatie van een nieuw financieel systeem is team DIV betrokken geweest in de voorbe-
reiding door te adviseren over het beheer van informatie. Dit heeft geresulteerd in het advies de informatie in het 
gekozen financiële systeem op te slaan en te beheren en niet over te brengen naar het zaaksysteem, mits aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op beheer van en toegang tot de infor-
matie en de kwaliteit bij vervanging van analoge informatie. 
 
Strategisch Informatie Overleg 
Zoals onder verbeterpunt 5 als is genoemd, is de aanzet gegeven tot het inrichten van het Strategisch Informatie 
Overleg (SIO). In de door het college nog vast te stellen nieuwe Beheerregeling Informatiebeheer (zie verbeter-
punt 1) zijn de taken en verantwoordelijkheden van het SIO vastgelegd. Deze vormen de basis van een smalle 
(alleen archiefspecifieke) invulling van het SI0. In voorbereiding op de inrichting wordt vooralsnog uitgegaan van 
een brede invulling, waarbij alle vraagstukken rondom informatie (beheer en voorziening) tot het aandachtsge-
bied van het SIO horen. 
 
Hotspotmonitor 
Volgens de nieuwe selectielijst voor het bewaren en vernietigen van de archiefbescheiden van gemeenten is de 
gemeente verplicht tot het uitvoeren van een periodieke hotspot-monitor. De noodzaak is gelegen in de lokale 
inkleuring van de selectielijst en het op grond daarvan uitzonderen van vernietiging van archiefbescheiden. Gelet 
op de invoering van de nieuwe selectielijst nu twee jaar geleden (in 2017), is het voor de gemeente Twenterand 
noodzakelijk de hotspot-monitor in 2019 voor het eerst uit te voeren. Hiertoe is eind 2018 een inrichtingsdocu-
ment opgesteld, waarmee in het overleg Fundament is ingestemd. De eerste bijeenkomst voor de uitvoer van de 
eerste periodieke hotspot-monitor is gepland voor eind januari 2019. 
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147 9 Bijlagen 

AED   Automatische externe defibrillator 
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
AMW   Algemeen Maatschappelijk Werk 
APV   Algemene Plaatselijke Verordening 
Awb   Algemene wet bestuursrecht 
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
AZC    Asielzoekerscentrum 
BAG    Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
BBV    Besluit begroting en verantwoording 
BBZ    Bijstand voor zelfstandigen 
BCF    Beleidsgestuurde Contract Financiering 
BCM    Bestandscontrolemodule 
BDU    Brede Doel Uitkeringen 
BGT    Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BHV    BedrijfsHulpVerlening 
BNG    Bank Nederlandse Gemeenten 
BOA    Bijzonder Opsporings Ambtenaar 
BOR    Begeleide OmgangsRegeling 
BRP    Basisregistratie Personen 
BTW    Belasting over Toegevoegde Waarde 
BUIG    Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten 
BW&RO   Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling 
B&W   Burgemeester en wethouders 
CAO    Collectieve Arbeids Overeenkomst 
CJG    Centrum voor Jeugd en Gezin 
CPB    Centraal Plan Bureau 
CORV   Collectieve Opdracht Routeer Voorziening 
CPO    Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
DIV    Documentaire Informatie Voorziening 
DUO    Dienst Uitvoering Onderwijs 
EHBO   Eerste Hulp Bij Ongelukken 
EHS    Ecologische Hoofd Structuur 
EMU    Europese Economische en Monetaire Unie 
EVP    Extern veiligheidsplan 
EZ    Economische Zaken 
GBA    Gemeentelijke Basis Administratie 
GGD    Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ    Geestelijke GezondheidsZorg 
GHOR   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GMP    Gemeentelijk Mobiliteits Plan 
GR    Gemeenschappelijke regeling 
GRP    Gemeentelijk Riolerings Plan 
HR    Human Resource 
HRM    Human Resource Management 
HTTV    Hammer Tafeltennis Vereniging 
I&A    Informatisering & Automatisering 
ICT    Informatie en Communicatie Technologie 

IMGeo   Informatiemodel Geografie 
IND    Immigratie- en Naturalisatiedienst 
IOAW   Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 
IOAZ    Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen 
IPR    Internationaal Privaatrecht 
ISV    Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
IVT   Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand  
JGZ    Jeugdgezondheidszorg 
KB   Koninklijk Besluit 
KOP    Kernontwikkelingsplan 
KRW   Kader Richtlijn Water 
LGB    Lokaal Gezondheidsbeleid 
MER    Milieu Effect Rapportage 
MEV    Macro Economische Verkenning 
mfa    Multifunctionele accommodaties 
MJOP   Meerjarenonderhoudsplan 
MT    Management Team 
OMD   Ondersteuning maatschappelijke deelname 
OM    Openbaar Ministerie 
OOV    Openbare orde en veiligheid 
OR&V  Openbare ruimte en verkeer 
OZB    Onroerendezaakbelasting 
OZJT    Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente 
P&O    Personeel & Organisatie 
P&C    Planning & Control 
PAS    Programmatische Aanpak Stikstof 
PGB    Persoonsgebonden budget 
PIOFACH   Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, 
   Automatisering, Communicatie, Huisvesting incl.Juridisch 
pMJP   provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 
PO    Primair Onderwijs 
PPS   Publiek Private Samenwerking 
PW    Participatiewet 
R&T    Recreatie & Toerisme 
RIS    RaadsInformatieSysteem 
RMC   Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten  
R.O.    Ruimtelijke Ordening 
RSO   Richtlijn Sportdeelname Onderzoek 
RUD    Regionale UitvoeringsDienst 
RvC    Raad van Commissarissen 
SEV    Sociaal Economische Visie 
SMART   Specifiek , Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
SPP    Strategische PersoneelsPlanning 
SOT    Schoolondersteuningsteam 
SON    Stadsbank Oost Nederland 
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SoZa    Sociale Zaken 
SSNT   Shared Services Netwerk Twente 
START   Specifiek, Toetsbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
SW    Sociale werkplaatsen 
SZST    Stichting ZorgSaam Twenterand 
TTI    Twenterand Tourist Info 
UP    Uitvoeringsprogramma 
VNG    Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VO    Voortgezet Onderwijs 
VPB    Vennootschapsbelasting 
VRT    Veiligheidsregio Twente 
VSV   Voortijdig schoolverlaten  
VTE    Vrijetijdseconomie 
VTH    Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
VVE    Voor- en vroegschoolse educatie 
VvG    Vereniging van Grondbedrijven 
Wabo   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wajong   Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
WCK    Wet Consumenten Krediet 
Wet BIBOB  De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
Wet BOPZ   Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
Wet FIDO  Wet Financiering Decentrale Overheden 
Wet OKE   Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
Wet WIJ   Wet investeren in jongeren 
Wgr    Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wgs    Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 
WOB    Wet Openbaarheid van Bestuur 
WOZ    Wet Onroerende Zaakbelasting 
Wro    Wet ruimtelijke ordening 
Wsw   Wet sociale werkvoorziening 
WT-4   West Twente 4 gemeenten 
WW-uitkering  Werkloosheidsuitkering 
Wwb   Wet werk en bijstand 
ZAT    Zorg- en adviesteam 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand 
 
in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de griffier,      de voorzitter 


