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DEEL I: INLEIDING

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2014 aan. Het is de laatste in een reeks van vier
begrotingen gedurende deze raads- en collegeperiode. In maart 2014 vinden de nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan de uitvoering van
het college- en coalitieprogramma “Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder”. In dat kader
zijn forse stappen gezet al speelde de economische recessie ons gedurende de gehele periode
parten. Niet alles wat we ons hadden voorgenomen bleek uiteindelijk ook financieel mogelijk.
We zijn dan ook blij met de uitkomsten van het laatste leefbaarheidsonderzoek dat we dit jaar
wederom in samenwerking met de Woningstichting Hellendoorn hebben gehouden. Het is prettig
wonen in Hellendoorn. Die conclusie mogen we rustig trekken. Met een rapportcijfer van 7,8
gemiddeld voor de leefbaarheid als geheel scoren we net als in 2007 goed en zitten we ruim boven
het landelijk gemiddelde van 7,5. In ‘De Blokken’, een wijk die de afgelopen jaren een ingrijpende
renovatie en herinrichting heeft ondergaan, is de tevredenheid opvallend gestegen. De bewoners
waarderen hun wijk nu met een 7,4 tegen een 7,1 in 2007. Ook het oordeel over het centrum van
Nijverdal en het centrum van Hellendoorn is positiever geworden. Het centrum van Nijverdal is van
een 7,6 naar een 7,8 gegaan en het centrum van Hellendoorn van een 7,5 naar een 7,9. Geen
enkele wijk scoort lager dan een 7,4. Het zijn mooie cijfers. Voor bewoners is hun woonbuurt een
plek waar ze zich thuis willen voelen, waar hun kinderen veilig over straat kunnen gaan en waar de
nodige voorzieningen aanwezig moeten zijn. De directe woonomgeving is bij uitstek een plek waar
bewoners en gemeente elkaar tegenkomen en gezamenlijk hun belangen hebben.
In de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek zien we dan ook een duidelijke bevestiging van
dat we op de goede weg zitten. En dat we met elkaar de afgelopen jaren de juiste keuzes hebben
gemaakt. Het waren immers geen gemakkelijke jaren. Als gevolg van de economische recessie is er
fors bezuinigd op velerlei gebied. Veel meer ook dan we vooraf hadden kunnen denken. De eerste
signalen zijn nu voorzichtig positief, maar we hebben voor de komende jaren toch nog wel een
forse slag te maken. Bij veel gemeenten staat de begroting dit jaar onder een grote druk. Ook in
Hellendoorn.
Wij presenteren niettemin ook voor 2014 een sluitende begroting. In de kadernota 2014 hebben
we de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen benoemd die er voor moeten zorgen dat Hellendoorn
financieel gezond blijft. Deze maatregelen zijn in deze programmabegroting 2014 verder
uitgewerkt. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we lang niet alles meer zelf kunnen en willen doen.
Waar mogelijk zoeken we steeds nadrukkelijker de samenwerking met burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven in onze gemeente. Voor ons als gemeente betekent dit onder andere dat
we zaken los zullen moeten laten, dat we anderen stimuleren om dingen op te pakken en dat we
ruimte bieden voor eigen keuzes. Eén van de fundamenten onder ons college- en coalitieprogramma
is dat wij de financiën op orde hebben en dat vooral ook zo willen houden. Wij zijn zeer
terughoudend met het aangaan van nieuwe (meerjarige) verplichtingen. Op de maatregelen die
vanuit het Rijk op ons afkomen zijn we zo goed mogelijk voorbereid.
Ondanks de economische recessie blijven we ook de komende jaren fors investeren in de kwaliteit
en vitaliteit van onze samenleving. Voor 2014 bedraagt het totale investeringsvolume ruim € 21
miljoen. Grote projecten daarin zijn onder andere de nieuwbouw van het scholencluster ‘De Twijn’
en de VSO Elimschool, het uitvoeringsprogramma openbare verlichting buitengebied en de
inrichting van de ‘Tuinen van Nijverdal’, het Blokkenpark en de omgeving van het nieuwe station.
Op die wijze geven we niet alleen opnieuw een belangrijke impuls aan het voorzieningenniveau
binnen onze gemeente, maar ook economisch gezien zijn dit bedragen die ertoe doen. Als gevolg
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van de verschillende bezuinigingen zijn de overheidsinvesteringen immers fors teruggelopen en
daarmee werkgelegenheid en economische groei. Ook op andere terreinen hebben we extra
middelen kunnen vrijmaken voor nieuw beleid en het opvangen van autonome ontwikkelingen. We
noemen wat dit betreft slechts het structureel maken van de startersleningen, een actiever
werkgelegenheidsbeleid en het onderhoud openbaar groen en onderhoud van de begraafplaats.
Voor verdere uitwerking en implementatie van samenwerkingsmogelijkheden in WT4-verband zijn
eveneens extra middelen uitgetrokken.
We blijven ons daarnaast inzetten voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Het zijn kernen met hun
eigen charme en identiteit, meestal gekenmerkt door een rijk verenigingsleven en grote sociale
betrokkenheid, maar met minder voorzieningen dichtbij. Een eigentijds voorzieningenniveau,
afgestemd op de eigen schaal en situatie, blijven we van groot belang vinden voor de leefbaarheid
in deze kernen. Op dit moment lopen projecten zoals het centrumplan Daarlerveen en het plein in
Haarle. Eerder hebben we als gemeente al fors geïnvesteerd in het (multifunctionele karakter) van
dorps- en buurtaccommodaties. De dorps- en buurtaccommodaties vervullen van oudsher een
belangrijke rol als thuisbasis voor verenigingen en als centrale plek voor vrijetijdsbeleving en
ontmoeting voor de dorpsbewoners. Ook andere maatschappelijke functies als onderwijs, medische
zorg, kinderopvang en bibliotheekwerk zien we er er in toenemende mate aan gekoppeld worden.
Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de ontwikkeling van woonservicegebieden, waarvoor de
komende jaren extra middelen beschikbaar komen.

Totaal baten en lasten begroting 2014
Omschrijving programma:

Lasten

Baten

Programma 1:

Gemeenteraad, griffie en dualisme

1.012.100

6.000

Programma 2:

Dagelijks bestuur, burgerzaken, voorlichting

2.940.300

533.800

Programma 3:

Ruimtelijke ordening en wonen

10.764.500

7.455.900

Programma 4:

Openbare orde en veiligheid

2.648.300

28.200

Programma 5:

Wegen, riolering en verkeer

11.096.400

5.784.300

Programma 6:

Economische zaken, recreatie en toerisme

5.252.600

5.054.500

Programma 7:

Jeugd en onderwijs

3.764.800

202.600

Programma 8:

Sport en Cultuur

7.522.700

1.340.000

Programma 9:

Maatschappelijke ondersteuning

15.846.300

6.931.300

15.734.100

12.390.400

Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische
zaken, begraafplaatsen en openbaar groen

2.845.200

702.000

Programma 12: Afvalverwerking en milieu

4.990.900

4.756.200

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.364.100

40.597.100

85.782.300

85.782.300

Programma 10: Sociale voorzieningen

TOTAAL:

Ook in 2014 komt er weer veel op ons af. Vanaf 2015 worden decentralisaties vanuit de
Rijksoverheid doorgevoerd naar de gemeenten op het gebied van AWBZ begeleiding, Jeugdzorg en
de nieuwe Participatiewet. De decentralisaties sluiten goed aan op het bestaande takenpakket en
de gemeentelijke positie binnen het openbaar bestuur als eerste overheid die het dichtst bij de
burger staat. De decentralisaties bieden dan ook duidelijke kansen om de samenhang in het beleid
te vergroten. Dat komt de kwaliteit en de efficiency ten goede. Ondanks de door het Rijk
doorgevoerde efficiencykortingen gaan we er vooralsnog vanuit dat dit budgettair neutraal door
gemeenten uitgevoerd kan worden. Op dit moment is nog altijd niet duidelijk welke financiële en
personele gevolgen deze decentralisaties voor de gemeente Hellendoorn zullen hebben. Globaal kan
worden gedacht aan een verdubbeling van het gemeentefonds. Bij maatregelen van een dergelijk
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kaliber lopen we als gemeente risico’s. Zeker nu er nog zo veel onduidelijk is. Dat dwingt ons tot
extra voorzichtigheid en beperkt ons in onze mogelijkheden.
Met de economische groei wil het in Nederland nog niet echt vlotten. Daar waar de ons
omringende landen vooruitgang boeken, blijft het beeld voor Nederland vooralsnog een stuk
somberder. De Europese Unie als geheel is inmiddels uit de recessie. Met onze open economie,
gericht op handel en transport, moeten we daarvan kunnen profiteren. Het CPB geeft recent aan
dat eerst in 2014 de economie weer zal aantrekken, maar dan wel in een veel vlakker tempo dan
we voor 2008 gewend waren. Het is vooral de onzekerheid die ons parten speelt. Onzekerheid
over de woningmarkt, de rente, onze pensioenen en de kostenontwikkeling in de zorg. Door de
economische situatie is ook de economische groei binnen de gemeente Hellendoorn vertraagd. De
economische vooruitzichten geven op korte termijn aan dat de hand op de knip wordt gehouden en
dat de werkloosheid zal toenemen. We zien dat op allerlei terreinen terug. Het Rijk bezuinigt en wij
ontvangen daardoor minder geld uit het gemeentefonds. Voorts zijn bouwprojecten vertraagd,
parkeeropbrengsten en legesinkomsten verminderd en neemt het beroep op bijstand gestaag toe.
We zijn er dan ook nog niet. Bovendien willen wij niet enkel bezuinigen maar tegelijk de kwaliteiten
van onze gemeente op peil houden en waar mogelijk versterken, om kwaliteit en vitaliteit ook in de
toekomst veilig te stellen.
In de programmabegroting 2014, die wij u hierbij ter vaststelling aanbieden, schetsen wij u een
integraal beeld van onze plannen voor de komende jaren. Zoals we bij de behandeling van de
kadernota 2014 ook gezien hebben, vragen we opnieuw veel van onze maatschappelijke partners.
Het is een evenwichtig pakket maatregelen in lijn met het beleid zoals we dat de afgelopen jaren
hebben ingezet. Voor 2014 is het beeld ook in financiële zin sluitend. Voor de jaren daarna is een
taakstelling opgenomen, waar de nieuwe gemeenteraad invulling aan zal moeten geven. In het
verdere vervolg van deze programmabegroting 2014 gaan we hier nader op in.

Hoofdlijnen van beleid
Met deze programmabegroting 2014 zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het beleid
zoals dat is vastgelegd in het coalitie-akkoord “Bijgestelde ambities: Samen verantwoord verder” en
zoals dat verder is uitgewerkt in ons collegeprgramma voor de jaren 2010-2014. Uitgangspunt van
zowel coalitieakkoord als collegeprogramma is een toekomstbestendig beleid, waarbij de
kernkwaliteiten van het beleid gehandhaafd blijven en waarbij we streven naar meer zeggenschap
en verantwoordelijkheid voor de burgers. Die lijn is verder verankerd in de nieuwe strategische visie
die eind 2012 is vastgesteld. Deze visie, die samen met inwoners, ondernemers, bestuurders en
specifieke doelgroepen is opgesteld, geeft aan wat voor een gemeente Hellendoorn wil zijn en wat
er in grote lijnen wordt gedaan om dat ideaal ook te verwezenlijken. Vanuit dit perspectief schetsen
we voor de komende jaren een aantal hoofdlijnen van beleid.

Nieuwe taken in het sociaal domein
Vanaf 2015 worden door het Rijk taken overgedragen op het gebied van de AWBZ begeleiding,
jeugdzorg en de nieuwe participatiewet. Dit najaar worden de voorstellen besproken in Tweede en
Eerste Kamer. Het gaat om forse taken waar veel geld mee gemoeid is en die zeer nadrukkelijk in
de maatschappelijke belangstelling staan. Met de nieuwe taken krijgen de gemeenten ruime
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het sociale domein. Het zijn ook mooie taken die
goed aansluiten bij het huidige takenpakket van gemeenten. Gemeenten krijgen de ruimte om de
nieuwe taken in samenhang op te pakken. Dat betekent dat maatwerk geboden zal kunnen worden
én dat gemeenten daarin hun eigen accenten leggen, waardoor verschillen kunnen gaan ontstaan in
aanpak en voorzieningenniveau.
Op Twentse schaal zijn we al verschillende jaren bezig om ons op deze nieuwe taken voor te
bereiden. Verschillende pilots en experimenten zijn inmiddels opgestart om praktische ervaringen op
te doen met de verschillende taken en te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een
vernieuwende aanpak. Uitgangspunten zijn het inzetten op eigen kracht, preventie, integrale
benaderingen en flexibiliteit. Het lastige van de decentralisaties is dat ook nu nog altijd niet
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duidelijk is welke taken er exact richting de gemeenten gaan en welke middelen voor de uitvoering
beschikbaar komen. Wel is duidelijk dat we fors zullen moeten bezuinigen en niet de middelen
krijgen die het Rijk voor de uitvoering beschikbaar had. Zo is recent nog weer discussie ontstaan
over de vraag of de persoonlijke verzorging naar gemeenten dan wel zorgverzekeraars gaat.
Gemeenten zijn daar geen voorstander van omdat het de beoogde integrale aanpak doorkruist. Dit
maakt het buitengewoon moeilijk om tot goede afspraken te komen. Zeker gezien de impact van de
verschillende decentralisaties is het van groot belang dat die duidelijkheid er nu snel komt, zodat
gemeenten de voorbereiding af kunnen ronden en kunnen werken aan het opbouwen van een eigen
uitvoeringsorganisatie.
De decentralisaties bieden zoals gezegd kansen voor een integrale aanpak. Die zo gewenste
samenhang in benadering kan op vele manieren worden gerealiseerd. Een uitkeringsgerechtigde kan
in het kader van tegenprestatie actief zijn in de wijk, bij de school of in het buurtbeheer. Een
gezinscoach kan het gezin ondersteunen in het zelf opstellen van een plan. Het wijkgebouw of
dorpshuis kan als ontmoetingspunt een bredere functie krijgen. Iemand die nu in een dagopvang zit
kan actief worden in de eigen wijk. Zo werkt de organisatie Aveleijn nu al samen met de
wijkverenigingen Groot Lochter en de Kruidenwijk. Door goed overleg en korte lijnen kan
voorkomen worden dat problemen uitgroeien. Meer dan in het verleden zal gekeken worden wat
mensen zelf kunnen. Ook is het belangrijk dat schotten tussen organisaties verdwijnen: er zal een
nauwere samenwerking ontstaan tussen verschillende disciplines binnen de gemeente (Wwb,
Wmo, sport), De Welle, Jeugdzorg, Woningstichting Hellendoorn, zorg en andere ketenpartners.

Ruimtelijke ontwikkeling en milieu
Als gevolg van de economische recessie liggen de grondverkopen bij zowel de woningbouwlocaties
als bij de bedrijventerreinen nog altijd goeddeels stil. In de eerste helft van 2013 werd slechts een
enkel kavel uitgegeven. Dat plaatst de verschillende grondexploitaties onder een toenemende druk.
In de afgelopen jaren zijn bij verschillende gelegenheden voorzieningen getroffen om toekomstige
verliezen binnen de grondexploitatie op te vangen. Voor het laatst in de tweede bestuursrapportage
2013. Om verdere verliezen te voorkomen is het van groot belang dat de verkopen binnen een
redelijke termijn van de grond komen. Landelijk zien we wat eerste, voorzichtige signalen dat het
inmiddels weer iets beter gaat, maar we zijn er voorlopig nog niet. We bekijken momenteel welke
maatregelen denkbaar zijn om verkopen te stimuleren.
Eén van de maatregelen die hierin een nuttige rol kunnen spelen zijn de startersleningen. In de
afgelopen jaren hebben we daarvoor jaarlijks incidentele middelen beschikbaar gesteld. De leningen
voorzien in een duidelijke behoefte. Gezien het succes van de regeling willen we ook de komende
jaren jaarlijks de mogelijkheid houden om voor € 200.000,-- aan startersleningen te verstrekken. In
de programmabegroting 2014 zijn hier nu structureel middelen voor vrijgemaakt. Ook Rijk en
provincie stellen in dit kader al jaren middelen beschikbaar, zodat we gezamenlijk een forse slag
kunnen maken.
In 2014 richten we het tunneldak in op basis van de ideeën, zoals die in het kader van de ‘Tuinen
van Nijverdal’ zijn ontwikkeld. Ook hier zijn in de begroting 2014 extra middelen voor vrijgemaakt.
Met de middelen van Rijkswaterstaat en het subsidie van ‘Mooi Nederland’ kunnen we nu volop
aan de slag. Het is denkbaar dat we hierbij voor de korte termijn ook de herinrichting van de Van
den Steen van Ommerenstraat betrekken. De herontwikkeling van die locatie met woningbouw
staat als gevolg van de economische crisis immers onder druk. Voor de wat langere termijn blijft
woningbouw hier echter het uitgangspunt. Daarnaast werken we met alle betrokkenen –
waaronder de Woningstichting Hellendoorn – intensief samen bij de aanleg van het Blokkenpark en
de groene invulling van de stationsomgeving. Ook hier verwachten we in 2014 verdere stappen te
kunnen zetten. Tuinen van Nijverdal, Blokkenpark en stationsomgeving leveren een belangrijke
bijdrage aan de versterking van het centrum van Nijverdal.

Belangrijke activiteiten 2014
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

In samenwerking met de andere gemeenten in Twente zijn we bezig de nieuwe taken op
het gebied van de jeugdzorg vorm te geven. In 2014 zal dat zijn beslag moeten krijgen.
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu nog
valt onder het Rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet.
Vanaf 2015 krijgen de gemeenten (zoals het er nu nog voorstaat) binnen de Wmo extra
taken op het gebied van de persoonlijke verzorging. Samen met de andere gemeenten in
Twente bereiden we dit voor. Daarbij betrekken we ook de (forse) bezuinigingen die het
Rijk hier vanaf 2015 wil doorvoeren.
Het combiplan Rijksweg 35 nadert zijn voltooiing. Het spoor is volgens planning op 1 april
2013 in gebruik genomen. Eind 2014 volgt de Rijksweg. De opening is een prima
gelegenheid om ons als gemeente met uitstekende voorzieningen te profileren. Daarna
start de herinrichting van de Grotestraat.
In 2014 wordt het nieuwe scholencluster ‘De Twijn’ opgeleverd, waarin opgenomen een
openbare basisschool, een Protestants Christelijke basisschool, een gymlokaal en een
buitenschoolse kinderopvang (BSO). Daarnaast wordt hard gewerkt aan de planvorming
rond de nieuwbouw van de VSO Elimschool.
In 2014 starten we met de aanleg van de ‘Tuinen van Nijverdal’. In de begroting is daar
€ 311.000,-- voor vrijgemaakt. Het bedrag komt bovenop de middelen van
Rijkswaterstaat en het subsidie van ‘Mooi Nederland’.
Naar aanleiding van de evaluatie van het betaald parkeren in 2013 werken we aan
maatregelen om het draagvlak te vergroten en bestaande tekorten terug te dringen. Dit
betreft onder andere de (gedeeltelijke) invoering van blauwe zones in combinatie met
slagboomparkeren. In 2014 zal dit worden afgerond.
In 2014 ronden we samen met de Woningstichting Hellendoorn de maatregelen uit het
WOP De Blokken goeddeels af. De herinrichting van het Blokkenpark (het laatste
onderdeel) start in het najaar van 2014. Begin 2015 is ook dit gereed.
Voor startersleningen stellen we vanaf 2014 € 200.000,-- per jaar beschikbaar. Tot nu
toe werd dit jaarlijks incidenteel bekeken. Gelet op het succes van de huidige regeling
willen we op dit punt voor een langere termijn duidelijkheid scheppen.
Als gevolg van de economische crisis neemt het aantal uitkeringsgerechtigden snel toe. In
2014 houden we een pilot om via een veel actievere aanpak mensen sneller aan het werk
te krijgen. Door de toename van het aantal aanvragen voor een uitkering komen we daar
nu niet altijd voldoende aan toe.
In maart 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naar toe zal
een verkiezingskrant worden samengesteld. Ook komt er opnieuw een overdrachtsdossier
met daarin een aantal aandachtspunten dat we de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe
college van B&W mee willen geven.
De uitvoering van het centrumplan Daarlerveen als leerlingbouwplaats is in het najaar van
2013 gestart en wordt in het voorjaar van 2014 voltooid. Het is een uniek project
waaraan veel partijen, waaronder met name Plaatselijk Belang Daarlerveen, een bijdrage
hebben geleverd.
Ook in 2014 blijven we ons inzetten voor verdere samenwerking in WT4 verband of
anderszins. Voor uitwerking en implementatie zijn extra middelen uitgetrokken.
In de volle breedte van het gemeentelijke beleid willen we burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties via burger- en overheidsparticipatie maximaal betrekken bij
al hetgeen we doen. Waar mogelijk zullen taken en verantwoordelijkheden worden
overgedragen.

Mobiliteit en beheer openbare ruimte
Een toename van het autoverkeer en een afnemend gebruik van het openbaar vervoer is niet of
nauwelijks meer te stuiten. We doen er alles aan om de totale gemeente goed bereikbaar te
houden. De fiets wordt daarbij steeds belangrijker. Op het gebied van mobiliteit hebben we de
komende jaren verschillende ijzers in het vuur. Beeldbepalend is natuurlijk nog altijd het combiplan
Rijksweg 35. De treinverbinding met Zwolle en Almelo is in combinatie met het nieuwe station
sinds dit jaar weer in gebruik. De weg volgt eind 2014. Het combiplan was de katalysator voor een
aantal grote projecten binnen onze gemeente die het beeld voor de komende decennia in belangrijke
mate bepalen. De afronding eind 2014 willen we dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
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Na het gereedkomen van het combiplan zal direct worden begonnen met de herinrichting van de
Grotestraat. Door het financiële perspectief is als onderdeel van de kadernota 2014
noodgedwongen gekozen voor een sobere herinrichting die in ieder geval de komende vier tot vijf
jaar mee kan. De definitieve herinrichting schuift dus enige jaren door. Daarnaast blijven we ons
inzetten voor een goede verbinding van Nijverdal naar de A1 en Twente. Besluitvorming is
recentelijk met een jaar uitgesteld tot het najaar van 2014 om meer ruimte te creëren voor de
verkenningsstudie naar de verdubbeling van het wegvak Wierden-Nijverdal. Wij streven daarbij naar
een optimale aanleg met ongelijkvloerse aansluitingen. Ook een veilige inrichting van de N35 via
Haarle naar Raalte heeft onze volle aandacht.
Met de provincie Overijssel zijn we in gesprek over de aanleg van de Noordzuidverbinding. In de
kadernota hebben we geschreven dat de aanleg om financiële redenen voor een groot deel met vijf
jaar wordt vertraagd, maar dat we zullen proberen om de weg met behulp van externe financiering
toch weer naar voren te halen. Het gaat immers om een weg van meer dan lokale betekenis met
aanliggende bedrijven als Koninklijke Ten Cate en Ben & Jerry’s Hellendoorn (voorheen Ola
Unilever). Hoewel de gesprekken met de provincie nog niet zijn afgesloten, is al wel duidelijk dat de
provincie naar alle waarschijnlijkheid niet geïnteresseerd is om de weg als geheel over te nemen.
Wel zien we nog altijd kansen op het gebied van cofinanciering. In afwachting van de resultaten
van het overleg is in de programmabegroting 2014 vooralsnog een bezuiniging van € 250.000,-opgenomen conform de financiële koers in de kadernota. Wanneer het overleg is afgerond zullen
we met nadere voorstellen komen, waarbij de voorgestelde planning 2015/2016 uitgangspunt is.
Bij het opstellen van de kadernota 2014 is er bewust voor gekozen om een substantieel deel van
de noodzakelijke bezuinigingen op te vangen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en beheer
van de openbare ruimte. Naast de reeds genoemde maatregelen, zijn ook de budgetten voor
verkeersveiligheid, onderhoud wegen en openbaar groen, inrichting veilige schoolomgeving en
dergelijke verlaagd. En in sommige gevallen zelfs volledig geschrapt. Hoewel onveilige situaties nog
altijd worden voorkomen, betekenen dit soort maatregelen toch een forse teruggang in het
straatbeeld. We zijn daar niet gelukkig mee, maar de economische situatie biedt ons geen andere
mogelijkheden. Het voordeel is dat dit soort bezuinigingen ook relatief eenvoudig weer zijn terug te
draaien als er over enige tijd weer extra middelen beschikbaar mochten komen. Bij maatregelen in
het sociale domein ligt dat per definitie een stuk lastiger. In de meerjarenramingen is vanaf 2015
op het gebied van onderhoud overigens wel extra geld opgenomen wegens areaaluitbreiding als
gevolg van het nieuwe Blokkenpark, de stationsomgeving en de ‘Tuinen van Nijverdal’.

Kerntaken:
1. Wij bieden publieke dienstverlening op een goed niveau en communiceren open met onze
inwoners.
2. Wij dragen zorg voor een zodanige regulering van het ruimtegebruik voor wonen, werken en
recreëren, dat op een verantwoorde manier met de beschikbare ruimte wordt omgegaan.
Hierbij passen wij een gebiedsgerichte aanpak toe.
3. Wij zijn verantwoordelijk voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.
4. Wij zetten ons blijvend in voor een goede bereikbaarheid van de gemeente als geheel en
van goede verbindingen tussen de kernen onderling. Dit geldt voor zowel fiets- en autoverbindingen als ook voor het openbaar vervoer.
5. Onze ligging in het hart van Overijssel oefent een grote aantrekkingskracht uit op toeristen.
Wij profileren ons als een toeristische gemeente en bieden de daarvoor benodigde
voorzieningen. Daarbij hoort nadrukkelijk ook de zorg voor natuur en landschap.
6. Wij bevorderen de werkgelegenheid op diverse niveaus, zodat zij die kunnen en/of willen
werken, daartoe maximale mogelijkheden hebben. Wij treden daarbij vooral voorwaardenscheppend op.
7. Wij bevorderen dat specifieke groepen zoals jeugdigen, mensen met een beperking, ouderen
en hulpbehoevenden, zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen deelnemen aan de samenleving. De eigen verantwoordelijkheid wordt daarbij
gestimuleerd, maar wij bieden een vangnet voor hen die, om welke reden dan ook, buiten
de boot dreigen te vallen.
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8. Wij zien sociale en culturele voorzieningen en sport als noodzakelijke bindingsfactoren in de
samenleving en blijven deze van harte ondersteunen.

Sociale voorzieningen
De snelle stijging van het aantal WW’ers is een zorgelijke ontwikkeling. De lichte economische
groei in 2014 is niet voldoende om de werkloosheid te laten dalen. Volgens de laatste cijfers van
het Centraal Planbureau zal Nederland eind 2013 615.000 werklozen tellen. Een jaar later
685.000; 7,5% van de beroepsbevolking. Ook het aantal mensen dat een bijstandsuitkering
ontvangt loopt nu snel op. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland 21.000
bijstandsontvangers bijgekomen. Meer dan in heel 2012. De teller staat nu op 400.000. In
Hellendoorn steeg het aantal bijstandsontvangers in dezelfde periode met 47 tot 377. Door de
toename van het aantal bijstandaanvragen resteert er steeds minder tijd voor
arbeidsmarkttoeleiding. Met name voor jongere werklozen en de (redelijk) goed bemiddelbare
uitkeringsgerechtigden duurt het daardoor soms te lang voordat zij (weer) richting werk gaan. Het
komende jaar gaan we ons hier meer op richten. De mensen die kans op werk hebben worden
intensiever gevolgd en gecontroleerd. Vooralsnog gaat het hierbij om een pilot voor de duur van
één jaar. Met deze aanpak spelen we ook nadrukkelijker in op het regionale aktieplan bestrijding
jeugdwerkloosheid, waarvoor momenteel afspraken met diverse uitzendbureaus worden gemaakt.
De invoering van de Participatiewet is met één jaar uitgesteld (tot 1 januari 2015) als gevolg van
het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft afgesloten met de sociale partners. Het
wetsvoorstel wordt bovendien inhoudelijk aangepast op basis van de gewijzigde beleidslijnen in het
sociaal akkoord. Uitgangspunt van de Participatiewet blijft om de bestaande regelingen voor
mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning, op te nemen in één regeling.
De gemeenten krijgen de centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. Zij staan dicht bij de
burger en kunnen maatwerk leveren. Omdat naast de Participatiewet ook op andere
beleidsterreinen (hervorming langdurige zorg, jeugdzorg) decentralisaties worden voorgesteld,
kunnen gemeenten nog beter zorgen voor een samenhangende en integrale benadering van het
sociale domein. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, biedt het kabinet gemeenten
ruime beleidsvrijheid bij de uitvoering van de Participatiewet.
Verder komt er een nieuwe aanpak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.
Werkgevers in de marktsector zijn bereid in de komende 10 jaar totaal 100.000 mensen met een
arbeidsbeperking aan werk te helpen. De overheid helpt in dezelfde periode 25.000 mensen extra
aan werk. Voor de invoering van de nieuwe wet hebben we met de gemeente Rijssen-Holten
besloten tot intensivering van de al bestaande samenwerking, ook op het gebied van de sociale
werkvoorziening. In september 2013 is het voorgenomen besluit tot het uittreden uit de
gemeenschappelijke regeling Soweco ingetrokken*. Zodoende nemen wij in 2014 deel aan de GR
Soweco. Een zo lokaal mogelijke uitvoering en verantwoordelijkheid van de Wsw is en blijft ons
uitgangspunt, met inschakeling van de werkgevers in de eigen gemeente en in samenwerking met
de gemeente Rijssen-Holten. Onderzocht wordt op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.

Financieel duurzaam in balans
Het zijn in financieel opzicht nog altijd geen gemakkelijke tijden. Terwijl de economie (zeker
internationaal) heel voorzichtig opkrabbelt moet de overheid ingrijpend bezuinigen. De afgelopen
jaren hebben de overheidsuitgaven de scherpe kantjes afgehaald van de economische crisis. Nu
moet daarvoor de prijs worden betaald: de sterk opgelopen staatsschuld en het begrotingstekort
van boven de EU-norm van 3% moeten weer worden weggewerkt. Dat vergt forse maatregelen die
iedereen de komende jaren zullen raken. Met Prinsjesdag is een nieuwe ronde van bezuinigingen
aangekondigd. Ook als gemeenten gaan we de gevolgen daarvan merken. De beperkte economische groei vanaf 2014 en de oplopende werkloosheid bieden geen garantie dat het daarbij blijft.

* Gelet op de termijn waarop dit besluit genomen is zijn de cijfers in de begroting 2014 nog
gebaseerd op de oorspronkelijke situatie van uittreding uit Soweco per 1 januari 2014. Via de
eerste begrotingswijziging zal de begroting aan de besluitvorming worden aangepast.
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In de kadernota 2014 hebben wij voorstellen gedaan om de op dat moment voorziene tekorten op
te vangen. Dat waren de bezuinigingen uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet alsmede de
structurele doorwerking van een aantal tegenvallers uit de jaarrekening 2012. Er is bewust voor
gekozen om binnen de eigen middelen geen middelen vrij te maken om eventuele tegenvallers in
het kader van de decentralisaties op te vangen. Wij gaan er nog altijd vanuit dat met de nieuwe
taken ook voldoende middelen van het Rijk overkomen om deze op een adequaat niveau uit te
voeren. We stemmen het beleid dan ook af op de middelen die ervoor beschikbaar zijn, al zijn we
ons er van bewust dat we daarbij een risico lopen. De bezuinigingen waar we wel toe besluiten zijn
volgens vast gebruik in de kadernota concreet en meerjarig ingevuld. Op die wijze weten we met
elkaar waar we staan en wat de opgave voor de komende jaren is. Ook met externe partijen zijn
duidelijke afspraken gemaakt.
De mei-circulaire over het gemeentefonds bood gelukkig voldoende ruimte om de nieuwe
Rijksbezuinigingen op te vangen, maar het opstellen van de begroting 2014 leverde toch een aantal
nieuwe tegenvallers op. Bovendien zijn extra gelden uitgetrokken voor een beperkt pakket aan
nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en enkele nieuwe investeringen. Gezien het pakket
maatregelen waartoe in de kadernota 2014 al is besloten en de komende
gemeenteraadsverkiezingen, vonden we het niet verstandig om nu al over te gaan tot nieuwe
bezuinigingen. De impact van de te nemen maatregelen neemt immers steeds verder toe. Het is
van belang dat de nieuwe raad hierin zijn eigen koers kan bepalen. In de meerjarenramingen bij de
begroting 2014 is daarom vanaf 2015 een ombuigingstaakstelling opgenomen van € 450.000,-structureel. Bij het opstellen van het nieuwe raadsbeleidsprogramma zal dit met concrete
maatregelen moeten worden ingevuld. In het overdrachtsdossier zullen we hier een aanzet voor
geven.
Onzekerheid over het tempo waarin het economische herstel doorzet en de voortdurende
onzekerheid over de komende decentralisaties (zowel financieel als beleidsinhoudelijk) dwingt ons
tot extra voorzichtigheid en beperkt ons in onze mogelijkheden. We zijn dan ook zeer terughoudend
in het aangaan van nieuwe (langjarige) verplichtingen. De voorstellen rondom nieuw beleid en
autonome ontwikkelingen hebben we bewust beperkt gehouden. Dat zijn geen gemakkelijke
keuzes, maar op dit moment wel noodzakelijke.

Uitgangspunten programmabegroting 2014
Uitgangspunt voor de programmabegroting 2014 is de kadernota 2014, zoals die in juli ongewizigd
door uw raad is vastgesteld. Centraal daarin staan het coalitieakkoord en het collegeprogramma
“Bijgestelde ambities; samen verantwoord verder”. In de strategische visie is dit verder uitgewerkt.
Een belangrijke tendens hierin is dat we streven naar een andere overheid. Een overheid die ruimte
biedt aan burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor eigen initiatief. Op die wijze
kunnen zij een veel nadrukkelijker stempel zetten op de inrichting van de eigen gemeenschap. En
daarmee op eigen identiteit en kwaliteit. Als gemeente zullen we op verschillende beleidsterreinen
dan ook een stapje terug (moeten) doen. Dat laatste doen we vanuit de wetenschap dat niet
iedereen binnen onze samenleving mee zal kunnen komen in die ontwikkeling. We blijven ons dan
ook inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.
In het licht van het vorenstaande hebben we de forse opgaven waar we de komende jaren (zowel
financieel als beleidsmatig) voor staan, zoveel mogelijk willen benaderen vanuit een zestal basisprincipes:
• We willen als gemeente ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven en
verantwoordelijkheden, waarbij we geen taken uitvoeren die ook anderen op zouden kunnen
pakken;
• We werken daarbij op basis van vertrouwen. Alles vastleggen in regels en verordeningen zien
we niet langer als iets van deze tijd. Waar nodig en gewenst staan we open om mee te denken
en te participeren in het maatschappelijke proces;
• We maken duidelijke keuzes en stellen heldere prioriteiten. Het is onmogelijk alles te blijven
doen zoals we dat gewend waren. We durven daarbij te differentiëren, maar communiceren
open over de keuzes die we maken en geven ruimte voor inspraak;
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• We werken samen, op elk gewenst niveau;
• We zetten ons in voor een duurzame samenleving. Niet alleen vanuit de milieugedachte, maar
zeker ook sociaal. Hier ligt voor ons als gemeente een duidelijke voorbeeldfunctie;
• We werken kostenbewust en efficiënt.
In financieel-technisch opzicht zijn we bij de voorbereiding van de programmabegroting 2014
uitgegaan van de meerjarenramingen bij de programmabegroting 2013. Verder is bij het opstellen
van de ramingen voor 2014 en volgende jaren rekening gehouden met de structurele doorwerking
van de beleids- en begrotingswijzigingen die na de begrotingsbehandeling zijn vastgesteld, de
jaarrekening 2012 en de tweede bestuursrapportage 2013. Naast de effecten van reeds aanvaard
beleid zijn bij het opstellen van de ramingen de gevolgen van autonome ontwikkelingen
meegenomen. Hiermee bedoelen wij: ontwikkelingen die niet direct door het gemeentelijk beleid zijn
te beïnvloeden, maar die wel van invloed zijn op de gemeentelijke financiën. De ramingen voor de
jaren 2014 en volgende zijn, zoals gebruikelijk, uitgedrukt in het voor 2014 te verwachten loon- en
prijspeil. De ontwikkeling in de meerjarenramingen heeft dan ook geen betrekking op loon- en
prijswijzigingen, maar is het gevolg van beleidswijzigingen in de komende jaren. Voor het overige is
met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:
• de ramingen voor de gemeentelijke materiële uitgaven zijn voor 2014 gebaseerd op een
prijsstijging van 0,95%, die gezien de economische situatie volledig binnen de bestaande
budgetten moet worden opgevangen;
• de ramingen voor lonen en salarissen zijn gebaseerd op de CAO per 1 juni 2009 (inmiddels
verlengd tot 31 december 2012) en de verwachting voor latere jaren; een algemene
loonkostenstijging van 0%, terwijl voor de sociale lasten en pensioenpremie een stijging van
1,0% is aangehouden. De onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen nog.
• voor gesubsidieerde instellingen wordt voor de prijsstijgingen uitgegaan van een stijging met
1,0%. Bij de gesubsidieerde instellingen, die beroepskrachten in dienst hebben, is voor de looncomponent de stijging vooralsnog 0,95%. Zo nodig worden de cijfers bij de bestuursrapportages
aan de laatste CAO-ontwikkelingen aangepast;
• de berekende rente over de eigen financieringsmiddelen en nieuwe investeringen bedraagt 4%
(in 2013 4%). Voor de rentetoevoeging aan reserves, waarvan afgesproken is dat die voor de
inflatie worden gecompenseerd, geldt de nullijn;
• de tarieven voor de gemeentelijke belastingen stijgen met 1,2% inflatiecorrectie. De OZB stijgt
daarnaast met 3% extra. Daarvan is 1% afgesproken als onderdeel van het collegeprogramma.
Tegenover de andere 2% staat een verlaging van de tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing.
• bij de verschillende belastingen is voorts rekening gehouden met een reële groei van 0,7% als
gevolg van de toename van het aantal onroerende zaken / aansluitingen;
• voor ‘onvoorziene uitgaven’ in de loop van het jaar is € 45.000,-- opgenomen, waarvan
€ 11.000,-- is aangemerkt voor incidentele kleine uitgaven;
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de meest recente economische publicaties. In het kader van
de tussentijdse bestuursrapportages 2014 zullen de gehanteerde uitgangspunten worden
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Hoofdlijnen budgettair perspectief 2014 - 2017
De programmabegroting 2014 is financieel sluitend. Voor de jaren daarna resteert op dit moment
nog een bezuinigingstaakstelling van € 450.000,-- structureel. De taakstelling werd noodzakelijk
omdat na het afronden van de kadernota 2014 zich een aantal nieuwe tegenvallers aandiende.
Daarnaast zijn in de programmabegroting 2014 verschillende voorstellen opgenomen op het gebied
van autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en additionele investeringen. Hoewel op dat vlak grote
terughoudendheid werd betracht, leidt dat toch tot een verzwaring van de financiële problematiek
voor met name de jaren 2015 t/m 2017. In de kadernota 2014 was hier nog onvoldoende rekening
mee gehouden. Met de nieuwe bezuinigingstaakstelling is de begroting 2014 ook meerjarig in
evenwicht. Alleen in 2016 resteert nog een incidenteel tekort van bijna € 0,1 miljoen. De
taakstelling zal in overleg met de nieuwe raad moeten worden ingevuld als onderdeel van het
nieuwe collegeprogramma.
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In onderstaand overzicht wordt een actueel beeld geschetst van het budgettair perspectief voor de
jaren 2014-2017 en de wijze waarop dat is opgebouwd. In het navolgende lichten wij de
achtergronden van de verschillende ramingen kort toe.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)

2014

2015

2016

2017

Bestaand beleid:
a. Uitkomsten primitieve begroting:

-693

-573

-893

-910

189

-769

-1.184

-1.130

c. Aanvullende bezuinigingen (pakket € 6 miljard):

-480

-520

-560

-600

d. Doorwerking tweede bestuursrapportage 2013:

50
-234

-239

-230

-230

-1.168

-2.101

-2.867

-2.870

-34

-50

-58

-284

-56

-47

-58

-58

-90

-97

-116

-342

b. Gevolgen mei-circulaire gemeentefonds:

e. Autonome ontwikkelingen:
Subtotaal:
Investeringen en nieuw beleid:
f.

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen:

g. Nieuw beleid:
Subtotaal:

Ombuigingen, belastingmaatregelen en overige dekkingsmiddelen:
h. Extra verhoging onroerende-zaakbelastingen:

136

204

272

340

i.

Overige belastingmaatregelen:

168

179

188

268

j.

Ombuigingen:

954

1.365

1.981

2.154

450

450

450

1.258

2.198

2.891

3.212

0

0

-92

0

k. Ombuigingstaakstelling nieuwe gemeenteraad:
Subtotaal:
Gewijzigd budgettair perspectief 2014 – 2017:
Beschikkingen over / stortingen in reserves:
•

Onttrekkingen reserves:

9.077

8.510

6.775

6.963

•

Stortingen reserves:

8.008

7.046

7.488

7.150

-1.069

-1.464

621

187

Saldo vóór mutaties in reserves

Uitkomsten primitieve begroting
De uitkomsten van de primitieve begroting (op basis van bestaand beleid) zijn vooral ingekleurd
door de structurele doorwerking van de jaarrekening 2012 en de gevolgen van de eerste
bestuursrapportage 2013. Daarbij gaat het onder andere om de opbrengst van het betaald
parkeren, de bouwleges en een lagere onderuitputting. Daar staan op onderdelen ook meevallers
tegenover in met name rente en kapitaallasten. In de eerste bestuursrapportage worden de
verschillende mee- en tegenvallers uitgebreid toegelicht. De effecten zijn ook integraal
meegenomen in de kadernota 2014. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van afgerond zo’n
€ 0,5 miljoen structureel.
Na afronding van de kadernota diende zich bij het opstellen van de begroting 2014 een aantal
nieuwe tegenvallers aan. In de eerste plaats stegen de loonkosten met bijna € 300.000,-- netto.
Dat werd onder andere veroorzaakt door hogere pensioenpremies, hogere sociale lasten en hogere
salarisbetalingen als gevolg van periodieke verhogingen. Tegenover dit soort ontwikkelingen staan
in principe ook hogere inkomsten via de inflatiecorrectie binnen de tarieven en (afhankelijk van de
ontwikkeling van de Rijksuitgaven) het jaarlijkse accres van het gemeentefonds.
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Een andere tegenvaller vormde de grondexploitaties. Doordat de grondverkopen vrijwel stil zijn
gevallen worden daarvoor ook minder uren ingezet. Deels is hier bij de bezuinigingen van de
afgelopen jaren al rekening mee gehouden, maar voor een ander deel komen deze uren nu ten laste
van andere activiteiten. Soms in de investeringssfeer, soms staan er extra inkomsten tegenover
(bijvoorbeeld verkoop snippergroen), maar soms komen de uren ook rechtstreeks ten laste van de
algemene middelen. Wij gaan er vanuit dat vanaf 2016 de grondexploitaties weer wat aantrekken,
zodat er ook weer meer uren kunnen worden toegerekend. Ten slotte zien we hier een tegenvaller
in de sfeer van de rente. Dat komt doordat aan één van de exploitaties alleen de wettelijke rente
mag worden toegerekend. En die ligt momenteel onder onze eigen rekenrente. Op de korte termijn
wordt dit (meer dan volledig) gecompenseerd door het rentevoordeel op onze eigen
leningenportefeuille, op de wat langere termijn leidt het tot extra lasten.
Rijksbezuinigingen gemeentefonds
De komende jaren bezuinigt het Rijk opnieuw fors op het gemeentefonds. Over de grootste
bezuinigingen hebben wij u eerder reeds geïnformeerd. Ze vloeien voort uit het regeerakkoord
‘Bruggen Slaan’. In totaal betreft het een bedrag van zo’n € 1,9 miljoen structureel vanaf 2017. In
februari hebben wij u geïnformeerd over de opbouw en achtergronden van deze
bezuinigingsmaatregelen. Slechts zeer ten dele vloeien ze voort uit het bekende principe van
‘samen-de-trap-op’ en ‘samen-de-trap-af’. De maatregelen plaatsen de gemeenten voor een enorme
opgave. Op basis van de mei-circulaire over het gemeentefonds resulteerde een wat positiever
beeld, zij het dat steeds duidelijker werd dat verdere bezuinigingen tot een bedrag € 6 miljard
onvermijdelijk zouden zijn om de Rijksuitgaven binnen de afgesproken kaders te houden. Ook hier
delen de gemeenten volop in mee. Naar aanleiding van de mei-circulaire over het gemeentefonds
hebben wij u geschreven dat wij vooralsnog rekening houden met een aanvullende korting van
uiteindelijk zo’n € 600.000,-- structureel. In de september-circulaire is dit nader ingevuld. Een
eerste vluchtige analyse laat zien dat we het hier waarschijnlijk niet mee gaan redden. De gevolgen
van de september-circulaire zetten we zo spoedig mogelijk op de rij. Voorafgaande aan de
begrotingsraad zullen wij u hierover schriftelijk informeren.
In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de kortingen van het Rijk in het kader van de
verschillende decentralisaties. Ook hier gaat het om forse bedragen. Uiteindelijk zo’n € 5,6 miljoen
structureel voor onze gemeente. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de betreffende bezuinigingen
volledig binnen de betreffende beleidsvelden kunnen worden opgevangen, maar ook dat zal een
zware opgave worden. Bovendien is er een reëel risico dat de bezuinigingen zullen leiden tot een
toenemend beroep op regelingen als bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening. Het
Rijk stelt hiervoor flankerend € 175.000,-- structureel beschikbaar, maar dat zit op dit moment nog
niet in de cijfers.
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Structurele doorwerking tweede bestuursrapportage 2013
De tweede bestuursrapportage 2013 hebben wij u zoals gebruikelijk gelijktijdig met de
programmabegroting 2014 doen toekomen. De rapportage laat voor 2013 een sluitend beeld zien.
Dat betekent dat de in de eerste bestuursrapportage 2013 gesignaleerde tegenvallers binnen de
totale begroting zijn opgevangen. In die zin kunnen we dus met een ‘schone lei’ aan 2014
beginnen. De maatregelen uit de tweede bestuursrapportage zijn grotendeels van incidentele aard.
Slechts voor een zeer beperkt deel (€ 50.000,-- positief), werkt het door naar 2014.
Autonome ontwikkelingen
Bovenop de cijfers vanuit de primitieve begroting dient rekening te worden gehouden met de
gevolgen van autonome ontwikkelingen. Immers, ook die maken deel uit van de ramingen op basis
van bestaand beleid. Daarbij gaat het om een bedrag van afgerond zo’n € 230.000,-- structureel.
Dit betreft in de eerste plaats de transportegalisatie bij het afval. Daar is een bedrag van
€ 94.000,-- dat echter verrekend wordt met de afvalstoffenheffing. Ook de (her)invoering van de
blauwe zone op een aantal plekken in het centrum van Nijverdal kost ons extra geld. De opbrengst
van het betaald parkeren valt daardoor vooralsnog zo’n € 60.000,-- lager uit. Andere zaken in dit
verband zijn de areaaluitbreiding openbaar groen (€ 30.000,--), onderhoud begraafplaats
(€ 18.000,--) en het niet realiseren van de bezuiniging op de toeristische bureaus (€ 31.000,-- in
2014, waarvan bijna € 7.000,-- structureel). Voor 2014 houden we bovendien rekening met een
toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De meerkosten van € 300.000,-- kunnen worden
opgevangen vanuit de in 2013 ontvangen hogere bijdrage van het Rijk.
(Vervangings) investeringen en nieuw beleid
In dit meerjarenperspectief zijn de eerste jaren opnieuw weinig nieuwe investeringen meegenomen,
bovenop hetgeen vorig jaar reeds was voorzien. Het budgettair perspectief voor de komende jaren
biedt daartoe ook nauwelijks ruimte. Nieuw voor 2014 is de aanleg van de ‘Tuinen van Nijverdal’
en enkele tractiemiddelen. Qua nieuwe investeringen ligt de nadruk in 2017, zijnde het nieuwe jaar
in de meerjarenramingen. Het gaat daarbij om de bekende, jaarlijkse investeringsbudgetten voor
onder andere automatisering, wegen, tractie en riolering.
Als gevolg van de financiële situatie is er de komende jaren ook maar beperkt ruimte voor nieuw
beleid. Bij het opstellen van de begroting 2014 is op dit punt dan ook grote terughoudendheid
betracht. Voor de komende jaren is extra geld opgenomen voor het continueren van de
startersleningen en nieuwe media. Daarnaast zijn in 2014 eenmalig middelen beschikbaar gesteld
voor citymarketing (gekoppeld aan de opening van het combiplan) en een intensivering van het
arbeidsmarktbeleid. We gaan er overigens vanuit dat die laatste zich terugverdient.
Dekkingsplan begroting 2014
De maatregelen die inhoudelijk worden voorgesteld om de verwachte tekorten op te vangen zijn
volledig gebaseerd om de kadernota 2014. Dat geldt zowel voor de voorgestelde bezuinigingen als
voor de verschillende tariefmaatregelen. Alleen het verloop van de bezuiniging op de lokale omroep
is iets gewijzigd ten opzichte van de eerdere cijfers. Het is een bedrag van nog geen € 10.000,--.
Voor een toelichting op de verschillende bezuinigingsmaatregelen verwijzen wij dan ook
kortheidshalve naar de kadernota 2014.
Nieuw is natuurlijk wel de bezuinigingstaakstelling van € 450.000,-- vanaf 2015. Zoals eerder
aangegeven achten wij het niet opportuun om in dit stadium nog met aanvullende bezuinigingen te
komen. Gezien hetgeen er nu reeds ligt (in combinatie met alle eerdere bezuinigingen) gaat het
daarbij per definitie om fundamentele keuzes. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om zich daar een
beeld over te vormen. Bij de collegevorming en het opstellen van het nieuwe collegeprogramma na
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal de taakstelling verder moeten worden ingevuld.
Een totaaloverzicht van de diverse voorstellen voor nieuw beleid, investeringen en ombuigingen is
opgenomen in bijlage II.

Investeringen 2014
Nu de strategische projecten langzaam maar zeker in een afrondende fase komen neemt het
investeringsvolume sterk af. Vooral daar is de afgelopen jaren immers fors geïnvesteerd. Door
overloop uit voorgaande jaren wordt in 2014 nog voor € 21,1 miljoen geïnvesteerd, maar in de
jaren daarna blijven we met een investeringsvolume, inclusief de strategische projecten, van
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gemddeld zo’n € 5,5 miljoen (netto) op jaarbasis ruim binnen de kaders die we daarvoor met elkaar
hebben afgesproken. Op die wijze geven we niet alleen opnieuw een belangrijke impuls aan het
voorzieningenniveau binnen onze gemeente, maar ook economisch gezien zijn dit bedragen die
ertoe doen.
Met het oog op de huidige financiële situatie en de ambitie om de financieringspositie te blijven
versterken is eind 2011 een (netto) investeringsplafond afgesproken van € 5 miljoen op jaarbasis.
Dat is exclusief de strategische projecten en de grondexploitatie. Als op enig moment meer nodig
is, zal dat meerdere binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. De komende vier jaar blijven
we dus duidelijk onder het maximum. Al met al investeren we die jaren € 25,5 miljoen netto. Een
eerste inventarisatie van de investeringen op wat langere termijn (t/m 2023) laat zien, dat we op
basis van bestaand beleid ook in die jaren onder het plafond blijven. We verwachten bij het
verbeteren van de financieringspositie dan ook een aantal forse stappen te kunnen zetten.
Het investeringsniveau voor de komende jaren is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen x
€ 1.000,--):
Omschrijving:

2014

2015

2016

2017

•

Investering t.l.v. algemene middelen

9.702

4.750

3.333

2.441

•

Investeringen grondexploitatie

4.352

3.100

2.978

2.946

•

Investeringen t.l.v. tarieven

4.530

2.197

2.998

3.813

•

Investeringen t.l.v. strategische
projecten

2.562

1.800

1.406

358

21.145

11.847

10.716

9.557

-12.369

-4.968

-4.952

-5.437

8.776

6.879

5.764

4.120

Subtotaal:
•

Investeringsbijdragen derden

Netto investering:

In dit investeringsvolume zijn voor 2014 ten laste van de algemene middelen onder andere
opgenomen het Scholencluster ‘De Twijn’ (€ 4,9 miljoen), nieuwbouw van VSO Elimschool (€ 2,8
miljoen waarvan € 0,6 miljoen in 2014) en WOP De Blokken (€ 0,7 miljoen). Zoals gebruikelijk
worden ook interne uren toegerekend aan de investeringen (€ 0,9 miljoen). Verder zijn er diverse
vervangingsinvesteringen op het gebied van de automatisering, sportzaken en tractiemiddelen
gepland.
Ten laste van de grondexploitatie worden investeringen gedaan in bedrijventerreinen en
woningbouwlocaties (€ 4,5 miljoen). Daarvan heeft € 1,3 miljoen betrekking op de toerekening van
rente over het geïnvesteerde vermogen. In de paragraaf grondbeleid wordt uitgebreid ingegaan op
de winstverwachtingen en de specifieke risico’s van de diverse grondexploitaties.
Bij de investeringen ten laste van tarieven gaat het vooral om de aanleg en reconstructie van
riolering. Daarmee is in 2014 een bedrag gemoeid van € 3,4 miljoen. Uitgangspunt daarbij zijn de
plannen zoals die in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) zijn opgenomen. Voor de
vervanging van minicontainers is in 2014 € 1,15 miljoen geraamd. De investering is al enkele keren
uitgesteld. We blijven echter kijken of realisatie in 2014 echt noodzakelijk is of wellicht toch nog
verder uitgesteld kan worden.
Op het gebied van de (voormalige) strategische projecten ligt de nadruk in 2014 op de aanleg van
de voorbereiding van de Noordzuidverbinding, waarvoor een bedrag van € 0,7 miljoen is
opgenomen, en de herinrichting van het tunneldak overeenkomstig de plannen in het kader van de
‘Tuinen van Nijverdal’. Daarvoor is een budget van iets meer dan € 1 miljoen beschikbaar, waarvan
zo’n € 0,7 miljoen vergoed wordt door bijdragen van ‘Mooi Nederland’ en Rijkswaterstaat.
Zoals gebruikelijk wordt in de beide bestuursrapportages gerapporteerd over de voortgang op
investeringsgebied, zowel inhoudelijk als financieel, waarbij er de afgelopen jaren nadrukkelijk is
ingezet op een betere aansluiting van de planning en uitvoering van investeringen. Toch leert de
ervaring dat het investeringsprogramma qua uitvoering vaak achterblijft bij de ramingen. Veelal is er
sprake van onvoorzienbare vertragingen (bijvoorbeeld door ontwikkelingen op ruimtelijk gebied). In
verband met deze vertragingen worden de investeringskredieten dan doorgeschoven naar latere
jaren. In 2014 is daarom een bedrag van € 250.000,-- opgenomen als verwachte onderuitputting
op kapitaallasten.
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Investeringen 2014
Bedrag
Uitgaven

Omschrijving
Uitvoering Combiplan / herinrichting Steen van Ommerenstraat

20

Aanleg Noordzuidverbinding

673

Inrichting ‘Tuinen van Nijverdal’

988

Vervanging minicontainers

Bedrag
Inkomsten
2.902
658

1.150

Aanleg en reconstructie wegen

388

Binnen- en buitensport: tractiemiddelen en sportvoorzieningen

259

Inrichting park ‘De Blokken’

669

Herinrichting Grotestraat Nijverdal

170

Nieuwbouw VSO Elimschool, scholencluster ‘De Twijn’ en
integraal huisvestingsplan (IHP)

5.971

Herinrichting Stationsomgeving-zuid

607

Uitvoeringsprogramma openbare verlichting buitengebied

550

Uitvoering WOP de Blokken

130

1.223

40

Aanleg en reconstructie rioleringen

3.380

Bouwgrondexploitatie

4.452

Automatisering - vervanging / informatiebeleidsplan
Bouwkundig onderhoud

7.456

435
85

Aanschaf tractiemiddelen

355

Toegerekende apparaatskosten en overige

953

TOTAAL:

21.145

12.369

Alle investeringen worden gedurende een kortere dan wel langere periode afgeschreven. Uitgangspunt daarbij is de termijn waarop een investering meegaat: vaak de economische levensduur. Eind
2012 is het afschrijvingsbeleid geëvalueerd en volledig geactualiseerd.

Reserves en voorzieningen
De gemeentelijke reserves kunnen worden onderverdeeld in algemene reserves en
bestemmingsreserves. De algemene reserves zijn in principe vrij inzetbaar, omdat er geen
specifieke bestemming aan is gegeven. Voor de bestemmingsreserves geldt juist dat er uitdrukkelijk
is aangegeven voor welk doel de bewuste reserve in het leven is geroepen. Voorzieningen worden
gevormd voor verplichtingen, verliezen en te verwachten tegenvallers waarvan de omvang onzeker
is, doch redelijkerwijs valt in te schatten. De omvang van de voorziening moet zijn afgestemd op
de omvang van de achterliggende verplichtingen of verliezen.
De algemene reserves worden onderscheiden in de vrij aanwendbare reserve (VAR), bufferreserve
en de financieringsreserve. Begin 2014 bedraagt het totaal van de algemene reserves € 8,7
miljoen. In de programmabegroting 2014 zijn stortingen tot een bedrag van € 1,5 miljoen
opgenomen in de algemene reserves en onttrekkingen van bijna € 2 miljoen. Eind 2014 bedraagt
het totaal saldo van de algemene reserves bijna € 8,2 miljoen. Inmiddels wordt zowel aan de vrij
aanwendbare reserve als aan de bufferreserve de bespaarde rente integraal toegevoegd. Mede
daardoor groeien de algemene reserves de komende jaren geleidelijk naar bijna € 10,4 miljoen
ultimo 2017.
De bestemmingsreserves bedragen begin 2014 € 6,7 miljoen. Door € 6,5 miljoen aan stortingen en
€ 7,1 miljoen aan onttrekkingen zullen de bestemmingsreserves eind 2014 uitkomen op bijna € 6,1
miljoen. Er zijn in totaal 13 bestemmingsreserves waarbij de reserve inzameling en verwerking afval
(€ 2,1 miljoen), de reserve WOP De Blokken (€ 1,6 miljoen), de reserve rioleringen (€ 1 miljoen) en
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de reserve Wmo (€ 0,8 miljoen) het grootst zijn. De reserve strategische projecten is bij de tweede
bestuursrapportage 2013 opgeheven.
In de begroting 2014 zijn 10 voorzieningen opgenomen met een totale omvang aan het begin van
het jaar van circa € 14,5 miljoen. Per ultimo 2014 bedraagt de stand € 14,6 miljoen. Met ruim €
9,6 miljoen is de voorziening toekomstige verliezen grondbedrijf de grootste. Daarnaast is inmiddels
een voorziening van ruim € 3 miljoen getroffen voor pensioenverplichtingen aan (oud)wethouders.
In 2014 zal de totale reservepositie (inclusief voorzieningen) van Hellendoorn dalen van € 29,8
miljoen naar € 28,9 miljoen aan het eind van het jaar. Voor een compleet overzicht van de reserves
en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage IV van deze begroting.

Belastingmaatregelen
De komende jaren willen we wederom grote terughoudendheid betrachten met maatregelen in de
belastingssfeer. Als onderdeel van het collegeprogramma 2010-2014 zijn daarover afspraken
gemaakt. Wat dit betreft blijven we streven naar een gematigde ontwikkeling van de lokale
lastendruk, waarbij de loon- en prijsontwikkeling als maat wordt aangehouden. Dat geldt zeker ook
voor 2014.
Op basis van de bestaande uitgangspunten gaan we voor 2014 in principe uit van een tariefsverhoging van 1,2% als correctie voor gestegen lonen en prijzen. Daarnaast stijgen de onroerendezaakbelastingen (OZB) in 2014 met 3% extra. Daarvan is 1% afgesproken als onderdeel van het
collegeprogramma. De andere 2% is onderdeel van de kadernota 2014. Hier staan lagere tarieven
voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tegenover. Bij de afvalstoffenheffing is sprake van
een tariefsverlaging met 2,14%. Dit wordt veroorzaakt door meevallende kosten, waardoor ook de
inflatiecorectie in 2014 achterwege kan blijven. Bij de rioolheffing bedraagt de tariefsverlaging
0,65%. Ook dit hangt samen met meevallende kosten. Gezien de kostenontwikkeling op wat
langere termijn is de inflatiecorrectie hier echter wel noodzakelijk.
Als gevolg van de verschillende maatregelen stijgt de totale belastingdruk in 2014 voor een
gemiddeld huishouden met 0,74% als sprake is van een woning in eigendom. Dat is ruim binnen de
inflatie. De belastingdruk voor de gemiddelde huurder daalt met bijna 1,4%. Kortom een zeer
gematigde tariefsontwikkeling.
Bij de overige belastingen is over het algemeen sprake van een inflatiecorrectie van 1,2%. Bij het
begrafenisrecht hanteren we vanaf 2014 een nieuwe tariefstructuur. In de standaardsituatie stijgen
de kosten voor een eerste begrafenis met 3%. Dat hangt samen met de in de kadernota gemaakte
afspraak om de tarieven voor 90% kostendekkend te laten zijn. Dat was voorheen nog 80%. De
tarieven voor de toeristenbelasting stijgen gemiddeld met € 0,20 per overnachting. Deels omdat de
opbrengsten hier de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de ramingen. Daarnaast wordt een extra
opbrengst nagestreefd gezien de kostenontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme. De
tarieven voor het straatparkeren blijven in 2014 ongewijzigd. Wel zijn enkele vergunningtarieven
aangepast conform de besluitvorming bij de evaluatie van het betaald parkeren. Voor een nadere
toelichting op de verschillende maatregelen verwijzen wij u naar paragraaf 2
‘Belastingmaatregelen’.

Stand van zaken ombuigingen
De huidige economische recessie duurt inmiddels al weer vijf jaar. In september 2008 werd met de
val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers duidelijk dat tijden aan het veranderen waren
en dat zich zwaarder weer aandiende. Even leek het erop dat Nederland de dans nog zou
ontspringen, maar eind 2008 / begin 2009 manifesteerde de economische recessie zich steeds
nadrukkelijker. Sindsdien kampen overheden (wereldwijd) met oplopende schulden, een stijgende
werkloosheid, dalende huizenprijzen en een bijna chronisch begrotingstekort. Ook als gemeente
Hellendoorn zijn we de afgelopen jaren geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen en
verschillende tegenvallers op andere beleidsvelden als gevolg van de economische recessie. Vanaf
(het voorjaar van) 2009 zijn daarom verschillende bezuinigingsrondes doorgevoerd. Fors waren
vooral de bezuinigingen in het kader van de begrotingen 2010, 2011 en 2013. Voor 2012 waren
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de maatregelen beperkt. In totaal praten we dan voor deze jaren over een bezuiniging van afgerond
zo’n € 7 miljoen structureel.
In de kadernota 2014 is opnieuw een fors pakket aan bezuinigingen aangekondigd. Het gaat daarbij
om een bedrag van bijna € 0,9 miljoen in 2014, oplopend naar uiteindelijk bijna € 2,1 miljoen
structureel. Al met al wordt daarmee structureel voor zo’n € 9 miljoen bezuinigd. Dan hebben we
het bovendien nog niet eens over Rijksbezuinigingen op specifieke uitkeringen. Bij het opstellen van
de programmabegroting 2014 zijn deze bedragen nagenoeg ongewijzigd gebleven. Op een enkele
uitzondering na zijn er geen wijzigingen in de voorgestelde bezuinigingen doorgevoerd. Wel hebben
we met het oog op de ontwikkeling van het budgettair perspectief een bezuinigingstaakstelling
opgenomen van € 450.000,-- vanaf 2015. Gezien het pakket maatregelen waartoe in de kadernota
2014 al is besloten en de komende gemeenteraadsverkiezingen, achten wij het niet verstandig om
nu al over te gaan tot nieuwe bezuinigingen. De impact van de te nemen maatregelen neemt
immers steeds verder toe. Het is van belang dat de nieuwe raad hierin zijn eigen koers kan bepalen.
Bij het opstellen van het nieuwe raadsbeleidsprogramma zal de taakstelling met concrete
maatregelen moeten worden ingevuld. In het overdrachtsdossier zullen we hier een aanzet voor
geven.
Qua uitvoering liggen we met de verschillende bezuinigingsmaatregelen nog altijd goed op schema.
De maatregelen uit voorgaande jaren zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd, zij het dat de
maximale omvang in een aantal gevallen pas in 2015 wordt bereikt. Bij de besluitvorming is dat
ook aangegeven. Over een aantal forse bezuinigingen uit de jaren 2011 t/m 2013 (o.a.
Muziekschool en De Welle) zijn destijds met de betrokken instellingen afspraken gemaakt over de
te nemen maatregelen met ingang van 2014. Dat zelfde geldt voor de bezuiniging op de Regio
Twente en de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook met de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie
liggen we goed op schema. Voor 2014 resteert op dit moment nog een taakstelling van
omgerekend 9 formatieplaatsen en in de jaren daarna van 11 formatieplaatsen. Inmiddels is vanaf
2010 in totaal een bezuiniging van iets meer dan 28 formatieplaatsen gerealiseerd van de 30 die
we tot dit moment hadden te gaan. Ruwweg zo’n 10% van de oorspronkelijke formatie. Hiermee
lopen we circa 3 formatieplaatsen achter op de planning. De financiële gevolgen daarvan zijn in
2013 opgevangen binnen de totale loonsom.

Nog te realiseren bezuinigingen 2011-2017 (bedragen x € 1.000,--):
Omschrijving:

2014

•

Formatie ambtelijke organisatie

•

Subsidietaakstelling muziekschool

•

Subsidietaakstelling stichting De Welle

•
•

2015

2016

2017

600

725

725

725

58

133

133

133

100

100

100

100

Ombuigingen Regio Twente

60

60

60

60

Invoering eigen bijdrage Wmo

67

97

97

97

Subtotaal:

865

1.115

1.115

1.115

•

954

1.815

2.431

2.604

1.819

2.930

3.546

3.719

Nieuwe ombuigingen kadernota 2014 /
programmabegroting 2014

Totaal te bezuinigen 2014-2017:
.

Leeswijzer
De programmabegroting 2014 is zoals gebruikelijk opgebouwd uit vier delen. In dit eerste deel (de
inleiding) schetsen wij een totaalbeeld van het te voeren beleid in de komende jaren en het daaruit
resulterende budgettair perspectief. Voorts gaan we kort in op de investeringen, de ontwikkeling
van de reserves en voorzieningen, de belastingmaatregelen, etc. Deze inleiding biedt daarmee een
goed inzicht in de financiële en beleidsmatige situatie van dit moment.
In deel twee staan de belangrijkste ontwikkelingen per programma van de begroting. Voor elk
programma is aangegeven welke accenten in het beleid voor het jaar 2014 zijn te onderkennen. De
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programma's zijn volgens een vast stramien opgebouwd.
In deel drie zijn de bekende paragrafen opgenomen: interne bedrijfsvoering, weerstandsvermogen,
belastingen, kwaliteit dienstverlening en burgerparticipatie, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden
partijen, treasury en grondbeleid. De paragrafen geven een soort ‘dwarsdoorsnede’ van de
verschillende programma’s aan de hand van de hier genoemde thema’s.
In deel vier wordt deze begroting over 2014 afgesloten met een aantal bijlagen, waarin meer
gedetailleerde en cijfermatige gegevens zijn opgenomen.
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Programma 1:
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Gemeenteraad
Mevr. A.H. Raven
Griffier, mevr. K. Zomer

Wat betreft het
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor de
komende vier jaar. De uitslag bepaalt de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en mede de
vorming van een nieuw college.
De nieuwe gemeenteraad zal invulling moeten geven aan zijn drie rollen: kaderstellen, controleren
en het vertegenwoordigen van inwoners. De raad beschikt over wettelijke instrumenten om die
rollen uit te voeren, van budgetrecht, indienen van moties, recht van amendement, initiatiefrecht,
recht van interpellatie, vragenrecht, inlichtingenplicht tot aan recht van onderzoek.
De raad stelt de kaders. Het college voert uit. Het college bereidt besluiten voor en legt deze ter
besluitvorming aan de raad voor. Bij ingrijpende maatschappelijke onderwerpen kan de raad zelf
kaders vaststellen die de basis vormen voor het college voor de uitvoering. Visiedocumenten zoals
de strategische visie “Samen werken aan een kloppend hart” vormen handvatten als kader voor
beleidsvoorstellen.
De raad controleert het college. Deze rol krijgt zijn beslag in de planning en control cyclus waarin
de raad begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages vaststelt. De raad geeft opdracht tot
de wettelijk verplichte accountantscontrole. Het audit committee bestaande uit raadsleden ondersteunt bij de invulling van de controlerende rol. Een ander controle instrument is de onafhankelijke
rekenkamer(functie). In Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand is gekozen om gezamenlijk invulling te geven aan de rekenkamerfunctie.
De vertegenwoordigende rol van de raad is sterk aan verandering onderhevig door maatschappelijke ontwikkelingen. De raad zal aansluiting moeten zoeken bij wat er in de samenleving speelt,
moet ruimte maken voor mensen met goede initiatieven en maatschappelijke initiatieven ondersteunen en aanjagen. De raad moet waken over het algemeen belang en opkomen voor de zwakkeren en hen die minder mondig zijn. Daarvoor is het nodig om als raad dicht bij de burger te
staan. Het visiedocument “Hellendoorn in actie met de burgers aan het stuur” geeft het kader aan
voor burger- en overheidsparticipatie. Om antwoord te kunnen geven op de problematiek van vandaag, is het de kunst vooraf los te laten waar het kan en achteraf niet te strak met de meetlat te
controleren of de gestelde doelen exact zijn gehaald.
De keuzes waar we met elkaar voor staan, zijn niet gemakkelijk, maar bieden ook kansen. Dit is
het moment om kritisch te kijken naar wat tot voor kort zo vanzelfsprekend was en tegelijkertijd
om waar nodig en gewenst iets nieuws neer te zetten.
Dat geldt ook voor andere ontwikkelingen zoals digitalisering. De raad kan hierin niet achterblijven
en zal processen en procedures hierop moeten aanpassen.
Het lokale bestuur vormt de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. De taken van gemeenten zijn van directe invloed op de leefomgeving van burgers. De raad hecht aan een goede en
vroegtijdige samenwerking met betrokken partners en netwerken binnen en buiten Hellendoorn.
Het positief kritisch volgen van de ontwikkeling van samenwerkingsvormen als WT4 en regio
Twente maken hier deel van uit.
Kaderstellende nota’s
• Strategische visie “Samen werken aan een kloppend hart” (november 2012)
• Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (februari 2010)
• Gedragscode (juli 2007)
• Verordening op de raadscommissies (november 2012)

Pagina 23 van 157

•
•
•

Verordening op de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële
organisatie (december 2010)
Protocol Actieve informatieplicht (december 2012)
Visiedocument “Hellendoorn in actie met de burgers aan het stuur” (juni 2010)

Kerngegevens

Reguliere openbare vergaderingen
Besloten vergaderingen
Hoorzittingen/inloopavonden
Themabijeenkomsten/informele raad
Behandelde voorstellen
Stukken ter kennisneming
Toezeggingen
Insprekers
Schriftelijke vragen
Ingekomen brieven/e-mails

Werkelijk 2012
Commissies
26
2
9
5
86
82
103
37

Raad
10
1
7
24
79
51
-

8
-

Werkelijk 2013 t/m
juni

Prognose 2014

9

Commissies
18
3
6
39
45
62
24
-

Raad
7
3
23
32
25
8

Commissies
30
5
10
80
90
120
50
-

Raad
15
5
35
60
50
15

276

-

169

-

300

Wat willen we bereiken
-

Adequaat ingewerkte gemeenteraad.
Andere rol voor raad, college en ambtelijke organisatie: meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid burgers.
Digitaal vergaderen en papierarm werken.

Wat doen we daarvoor
Verkiezingen
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zullen we diverse activiteiten ondernemen
om kiezers te informeren, denk aan een stemhulp en een verkiezingskrant. Na de verkiezingen
zullen nieuwe raads- en commissieleden aantreden. Een introductie- en scholingsprogramma zal
hen helpen om hun weg te vinden in het raads- en commissiewerk en te komen tot kwalitatief
goede besluitvorming.

Andere rol voor raad, college en ambtelijke organisatie: meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid burgers
In 2014 moet de andere rol voor raad, college en ambtelijke organisatie verder vorm krijgen, met
meer ruimte voor burgers. Wat betekent dit voor de rol van de gemeenteraad als volksvertegenwoordigend orgaan? Naar dat antwoord zullen we in de komende tijd moeten zoeken, samen met
onze burgers. Bij het opstellen van een programma voor een nieuwe raadsperiode biedt een vrije
ruimte lijst een goed instrument om hier meer vorm aan te geven. Met een vrije ruimte lijst biedt
het bestuur, ook de raad, letterlijk en figuurlijk ruimte aan maatschappelijke initiatieven vanuit de
samenleving. Het gaat om initiatieven die in onze verzorgingsstaat tot het terrein van de gemeente
werden gerekend, maar in onze participatiesamenleving door de samenleving gedaan (kunnen)
worden.
Door de inzet van onder meer inspreken in commissies, fractiespreekuur, (thema)bijeenkomsten,
hoorzittingen, social media, Gast van de Raad op een adequate wijze in te zetten, verwachten we
in staat te zijn tot een goede wisselwerking met onze inwoners.

Vergaderstructuur
In 2013 is een begin gemaakt met het opdoen van andere manieren van vergaderen. Positief waren de leden van de raadscommissies en insprekers over de wijze van inspreken in de gezamenlijke
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commissievergadering van juni. Ook het traject ‘herijking subsidiebeleid’ gaf nieuwe inzichten in
kaderstelling door de raad. Het is goed om meer ervaring op te doen en al gaandeweg te werken
aan een structuur die aansluit bij de wensen van de leden van de gemeenteraad en bij de huidige
samenleving.

Digitalisering vergaderingen
Vooraf aan de commissie- en raadsvergaderingen zijn agenda en stukken terug te vinden op het
raadsinformatiesysteem van GemeenteOplossingen. De vergaderingen zelf zijn live te volgen via
deze site. Ook achteraf kan men de vergaderingen volgen, te selecteren op agendapunt en op
spreker. In de nieuwe raadsperiode zal het systeem zodanig moeten functioneren dat het geen
belemmering opwerpt om digitaal te vergaderen en tot papierarm werken leidt.

Integriteitsbeleid
Integriteit raakt aan het hart van de overheid, de rechtsstaat en de democratie. Voor ambtenaren,
bestuurders en raadsleden behoort integriteit tot de dagelijkse praktijk. Integriteitsbeleid omvat niet
alleen het opstellen en handhaven van regels en voorschriften, maar ook om bewustwording en
stimulering in het vermogen om lastige integriteitssituaties te beoordelen. Zeker met een nieuwe
raad in 2014 zal dit onderwerp expliciet op de agenda komen en ook onderdeel uitmaken van het
scholingsprogramma. Daarnaast zal het thema regelmatig terugkomen op de agenda van het presidium, zoals dat ook tot dusver het geval was.

Rekenkamer
2014 is het derde jaar van de driejarige overeenkomst met de directeur rekenkamer. Dit betekent
dat de raden na de raadsverkiezingen van 2014 moeten beslissen hoe we vanaf 2015 vorm en
inhoud geven aan de rekenkamer.

Griffie
De griffie ondersteunt de raad bij de invulling van zijn rollen. De gemeenteraadsverkiezingen zullen
leiden tot een nieuwe gemeenteraad. Een nieuwe raad moet goed ingewerkt worden. De griffie zal
daar veel in investeren. Daarnaast zullen thema’s als overheidsparticipatie, digitalisering en een
adequate vergaderstructuur het komende jaar veel aandacht vergen.

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Automome ontwikkelingen

Opstellen verkiezingskrant / stemwijzer verkiezingen
Kosten raadsvergaderingen digitaal

-10.000
-5.000

Ombuigingen (kadernota)

Taakstelling openbaar bestuur (programma 1 en programma 2)

50.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

35.000

Totaal Bestaand beleid

-1.122.383

-1.017.389

-1.047.049

TOTAAL LASTEN

-1.122.383

-1.017.389

-1.012.049

BATEN

Investering

Totaal Investeringen / nieuw beleid

Werkelijk
2012

Begroot
2013
0
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Begroot
2014
0

0

Totaal Bestaand beleid

26.899

6.000

6.072

TOTAAL BATEN

26.899

6.000

6.072

-1.095.484

-1.011.389

-1.005.977

Saldo programma (baten minus lasten)

Toelichting
De geraamde lasten voor 2014 vallen ten opzichte 2013 € 5.000,-- lager uit. Dit wordt veroorzaakt door een lagere doorberekening van de apparaatskosten (€ 5.000,--). Daarnaast is er in programma 1 een taakstelling openbaar bestuur opgenomen ter hoogte van € 20.000,--. Structureel
zijn er kosten (€ 5.000,--) voor het digitaal opnemen en verwerken (streaming) van vergaderingen
opgenomen, omdat het budget voor verslaglegging in een eerder stadium volledig als bezuiniging
was opgevoerd. Voor de komende raadsverkiezingen wordt er een bedrag van € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een verkiezingskrant en een stemhulp (ofwel stemwijzer).
Ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2012 vallen de lasten € 110.000,-- lager uit. Dit wordt
veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de apparaatskosten, met name de doorbelasting
vanuit informatievoorziening en automatisering valt lager uit.
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Programma 2:
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dagelijks bestuur, burgerzaken en
voorlichting
Mevr. A.H. Raven
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas (burgerzaken)
Clustermanager Bedrijfsvoering, dhr. H.G.M. Zwijnenberg
(voorlichting)

Wat betreft het
Dit programma gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders, dienstverlening aan de inwoners en instellingen, de communicatie tussen gemeente en burger en de samenwerking in Regionaal verband binnen Twente en met de WT4 gemeenten, Rijssen-Holten,Twenterand en Wierden.
Snel en efficiënt inwoners, ondernemers en bedrijven van dienst zijn. Er voor zorgen dat inwoners
niet steeds naar de bekende weg hoeven te vragen. Vraaggericht werken door ons te verplaatsen
in de klant, maatwerk te leveren en een actieve positieve houding. Dát is de dienstverlening die
we voor ogen hebben, ook voor 2014.
Deze ambitie wordt gerealiseerd door enerzijds in te spelen op trends als gemak, service, kwaliteit
en digitale dienstverlening, aspecten die voor inwoners direct merkbaar zijn. Om dit mogelijk te
maken zullen medewerkers van de gemeente tegelijkertijd hun kennisniveau moeten vergroten,
zaken met elkaar afstemmen en op een andere manier gaan werken. Samenwerken binnen de cooperatieve vereniging Dimpact, een vereniging met meer dan 30 gemeenten, en het in gebruik
nemen van aangeschafte en gestandaardiseerde functionaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Het communicatiebeleid van de gemeente Hellendoorn zal ook in 2014 gebaseerd zijn op vier
communicatiedoelstellingen:
- luisteren;
- informeren & kennisoverdracht;
- begrip creëren;
- betrokkenheid stimuleren.
De gemeente Hellendoorn wil nadrukkelijk weten wat er speelt binnen de lokale samenleving,
waarbij het overigens niet de bedoeling is dat wij alles voor de inwoners regelen. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties, zoals de wijk- en dorpsraden, willen wij wel zo vroeg mogelijk betrekken bij de voorbereiding van het beleid. We staan daarbij open voor particuliere initiatieven;
waar mogelijk worden zij gestimuleerd en ondersteund. Ontwikkelingen als overheids- en burgerparticipatie worden dan ook steeds belangrijker en vanzelfsprekender. Dat zal zeker zichtbaar zijn
in het communicatiebeleidsplan 2015-2019 dat in 2014 wordt opgesteld.
Kaderstellende nota’s
§
§
§
§
§
§

Strategische visie ‘Samenwerken aan een kloppend hart’ (2012)
Collegeprogramma 2010-2014 ‘Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder’
Handleiding burgerparticipatie
Programma Klantgerichte dienstverlening 2012
Beleidsnota communicatie 2011-2014
Bestuurlijk besluit businesscases WT4 (2013)
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Kerngegevens
Afgifte
Afgifte
Afgifte
Afgifte

aantal
aantal
aantal
aantal

paspoorten
identiteitskaarten
rijbewijzen
uittreksels GBA

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

3.540
2.907
2.533
512

3.500
2.250
2.000
500

3.400
2.500
2.000
400

Kengetallen

Norm

Percentage reisdocumenten dat na aanvraag wordt afgegeven.
Percentage rijbewijzen dat na de aanvraag binnen 5 werkdagen wordt afgegeven.

100 %
100 %

Wat willen we bereiken
-

Een kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening
Kwalitatief goede producten leveren
Versterking burger- en overheidsparticipatie
Open en transparant communiceren

Wat doen we daarvoor
Een kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening
Snel en efficiënt werken vanuit een vraaggerichte houding zal worden gestimuleerd door inzet van
een centrale voorziening voor het vastleggen van contacten met inwoners én het verbeteren van
centrale regie op deze contacten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat er een centrale voorziening
is die zoveel mogelijk relevante informatie over klanten bundelt én die de voortgang en status
van zaken, aanvragen en bezwaren digitaal beschikbaar maakt voor zowel medewerkers als ook
inwoners en ondernemers zelf.
Vanuit de samenwerking binnen de coöperatieve vereniging Dimpact nemen we hiervoor het zogenoemde medewerkerportaal verder in gebruik. De inspanning hiervoor zit niet primair in de techniek of inrichting van het medewerkerportaal maar in de organisatorische implementatie. Het is
geen ‘automatiserings’ project. De gemeente Hellendoorn volgt de architectuur van Dimpact. Dat
vereist een toegewijde organisatie die is gericht op het gebruiken van de beschikbaar gestelde
bouwstenen en in Dimpact verband gestandaardiseerde manier van werken. Die manier van werken sluit aan op de richtlijnen en eisen van de Rijksoverheid en het Kwaliteits Instituut Nederlandse
Gemeenten (KING).
De beoogde verandering die wordt gevraagd van de gemeente Hellendoorn om aan de rijksoverheidsprogramma’s te voldoen, heeft gevolgen voor verandering en verbetering van processen en
verandering van organisatiecultuur en gedrag van medewerkers. In 2014 zullen dan ook álle medewerkers- niet alleen de medewerkers die het eerste contact hebben met inwoners, ondernemers
en bedrijven - worden getraind in de nieuwe manier van dienstverlenend werken.

Regionale samenwerking
Als 14 Twentse gemeenten werken we intensief samen om vorm en inhoud te geven aan de decentralisatietaken die de rijksoverheid aan ons over draagt. Hoofdlijn daarbij is zoveel mogelijk de
uitvoering op lokaal niveau, dicht bij de burgers, te brengen, dit in tegenstelling tot de visieontwikkeling; dat doen we bij voorkeur samen op het niveau van de 14 gemeenten.
In oktober 2013 wordt naar verwachting door de 4 gemeenteraden van Rijssen-Holten, Wierden,
Twenterand en Hellendoorn afgesproken op welke taakonderdelen we als 4 gemeenten de samenwerking gaan intensiveren en integreren. 2014 zal dan het jaar worden om dit uit te werken
en duidelijk te maken welke winst dit oplevert op het vlak van kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit
voor de burger. Voor dit proces trekken we in 2013 en 2014 in totaal € 35.000,-- uit.

Goede organisatie van de verkiezingen (gemeenteraad en Europees Parlement)
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Op 19 maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en op 22 mei 2014 vindt de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats.
Vooral de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen is behoorlijk arbeidsintensief omdat het
hoofdstembureau verantwoordelijk is voor de totale organisatie van deze verkiezing. Van kandidaatstelling tot vaststelling van de einduitslag, tot en met benoeming en onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden.
Eind 2013 willen we een aantal stembureaus herindelen omdat enkele stemlokalen inmiddels minder geschikt zijn gebleken en omdat we de stembureaus in de Kruidenwijk willen herschikken.
Verder zullen wij binnenkort contact opnemen met de politieke partijen die in onze gemeente actief
zijn, om met hen de kandidaatstellingsprocedure te bespreken. Voor de stembureauleden wordt
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden om de laatste wijzigingen in de regelgeving te bespreken.

Kwalitatief goede producten leveren
Reisdocumenten
Voor 2014 ligt het aantal af te geven reisdocumenten vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste
jaren. Er is nog steeds sprake van dat de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar
zal gaan, echter op dit moment is nog onduidelijk of en waneer dit in zal gaan.
Rijbewijzen
In 2014 verwachten we ongeveer 2000 rijbewijzen af te geven. Vanaf 1 januari 2014 hoeven
oudere rijbewijsbezitters zich pas vanaf hun 75e te laten keuren. In de communicatie zullen wij
hier de nodige aandacht aan besteden.

Versterking burger- en overheidsparticipatie
Overheidsparticipatie (als overheid meedoen bij initiatieven van de samenleving) is een middel om
de samenleving te helpen verantwoordelijkheid te dragen en zo modern noaberschap te faciliteren.
Samen met inwoners en bedrijven worden maatschappelijke doelstellingen bereikt, waardoor het
primaat uiteindelijk bij de gemeenschap zelf kan komen te liggen. Hierbij is sprake van gelijkwaardigheid in de relatie tussen gemeente en samenleving.
“Tijden veranderen en Hellendoorn verandert mee. Een veranderend bestuur betekent in Hellendoorn veel meer samenwerken” (bron: Strategische visie Hellendoorn). De afgelopen jaren hebben
we geïnvesteerd in het werken op de manier van overheidsparticipatie. Hellendoorn in Actie en De
Lerende Gemeenschap waren projecten om overheidsparticipatie in de praktijk toe te passen. Om
de organisatie nog meer toekomstbestendig te maken, is een intern trainer-de-trainerprogramma
ontwikkeld. In 2013 zijn via een train-de-trainer aanpak zo’n 40 medewerkers geschoold in de
vaardigheden die nodig zijn om samen met burgers initiatieven en projecten van de grond te krijgen. In 2014 gaan we hier mee verder.

Open en transparant communiceren
Een goede relatie met inwoners staat of valt met goede communicatie. Daar vallen verschillende
dingen onder: goede en tijdige informatie; het betrekken van inwoners bij projecten en gemeentelijk beleid; correcte en tijdige afhandeling van vragen, procedures en klachten. In alle vormen van
communiceren is helder schrijven een basisvoorwaarde voor een goede informatievoorziening naar
burgers toe. Intern wordt daarom aandacht besteed aan het helder en bondig schrijven van voorstellen, brieven en andere teksten.
De website is een belangrijk communicatiemiddel van de gemeente met haar inwoners. Daarnaast
speelt de website een belangrijke rol als het gaat om (digitale) dienstverlening. Om die reden is de
website in 2013 vervangen door een nieuwe, vraaggerichte website met compactere en daardoor
beter vindbare informatie. De digitale loketfuncties van de site zullen in 2014 worden uitgebouwd.
Deze ontwikkelingen lopen parallel aan en zijn onderling versterkend met die van het Klantencontactcentrum en het medewerkerportaal. (zie thema dienstverlening).

Demografische ontwikkeling
Het aantal inwoners is de afgelopen maanden licht gestegen tot 35.768 medio september. Dat zijn
er 25 meer dan op 1 januari van dit jaar. Op 1 januari 2012 waren het er nog 35.796. Zoals alle
gemeenten, blijven ook wij de komende jaren rekening houden met een lichte krimp. De laatste
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bevolkingsprognose van december 2012 laat een daling van 4,1% zien voor de gehele gemeente.
Het zijn vooral de kleine kernen waar de bevolkingsdaling zich doet gelden. Deze daling kan op
allerlei terrein gevolgen hebben: woningbouw, arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, verenigingsleven, voorzieningenniveau, etc. We zijn momenteel bezig om de consequenties in beeld te brengen
en bekijken hoe we hier binnen ons beleid de komende jaren mee om gaan.

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Nieuw beleid

Onderzoek samenwerking in WT4-verband

-20.000

Ombuigingen (kadernota)

Algemene taakstelling efficiency / uitbesteding in het kader van samenwerking
Totaal Investeringen / nieuw beleid
Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

Investering

Totaal Investeringen / nieuw beleid

50.000
0

0

30.000

-3.110.426

-2.987.774

-2.970.315

-3.110.426

-2.987.774

-2.940.315

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

0

0

0

Totaal Bestaand beleid

574.653

533.379

533.846

TOTAAL BATEN

574.653

533.379

533.846

-2.535.773

-2.454.395

-2.406.469

Saldo programma (baten minus lasten)

Toelichting
Ten opzichte van 2013 dalen de geraamde lasten met € 47.000,--. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere storting in de voorziening APPA (€ 75.000,--) ten opzichte van 2013. Daarnaast is er in 2014 een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar voor het organiseren van de verkiezingen voor zowel de gemeenteraad als het Europees Parlement. In programma 2 is een taakstelling openbaar bestuur van € 30.000,-- opgenomen. Er kunnen naar verwachting een aantal operationele taken, met name op het terrein van bedrijfsvoering efficiënter uitgevoerd worden indien dit
door samenwerking met andere gemeenten (WT4 of SSNT) of door een externe partij wordt gedaan. Hiervoor is een algemene efficiency taakstelling ter hoogte van € 50.000,-- opgenomen.
Tevens is er voor nader onderzoek in het kader van de samenwerking in WT4-verband een bedrag van € 20.000,-- opgenomen. De apparaatskosten op dit programma vielen € 12.000,-- nadelig uit.
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Programma 3:

Ruimtelijke ordening en wonen

Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Mevr. T.H.M. ten Have
Dhr J.J. Beintema (WOP de Blokken, parkeergarage en
openbare ruimte )
Clustermanager Grondgebied, dhr. R.J.P. Willemsen

Wat betreft het
Het beschermen en versterken van onze ruimtelijke kwaliteiten door duurzaam met de ruimte om
te gaan. Alle activiteiten die daarmee te maken hebben (stedenbouw, ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting/wonen, woningbouw, stedelijke vernieuwing, grondzaken, grondexploitaties en
omgevingsvergunningen) zijn ondergebracht in dit programma.
Kaderstellende nota’s
§ Nota grondbeleid (2004)
§ Structuurvisie “Ruimte voor de mensen van morgen” (geëvalueerd en geactualiseerd in
2004)
§ Wijkvisie De Blokken (2006)
§ Weefwerk, inclusief de bijlage “de tuinen van Nijverdal” (2007)
§ Prestatieafspraken Wonen gemeente Hellendoorn 2010-2015 (2010)
§ Beeldkwaliteitsplannen (o.a. voor het centrum van Nijverdal)
§ Structuurvisie De Centrale Strip (2011)
§ Welstandsnota (2012) en diverse beeldkwaliteitsplannen
§ Woonvisie (2012)

Kerngegevens
Aantal woningen
Totaal aantal aanvragen om
omgevingsvergunning (1)
Waarvan bouwgerelateerd (2)
Waarvan meervoudig
Waarvan enkelvoudig
Aantal aanvragen binnen geldende termijnen afgehandeld
Aantal te bouwen woningen

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

14.336
531

14.380
600

14.445
520

99%

320
210
390
93%

268 (3)
182
338
93%

70

50

60

Kengetallen

Norm

Aantal eindcontroles per bouwvergunningaanvraag (4)
Aantal koopwoningen als percentage van de totale woningvoorraad
(1) incl. milieumeldingen art. 8.40 Wmb vanuit programma 12 en sloopmeldingen

1
70%

(2) Dit betreft de bouwgerelateerde aanvragen inclusief slopen, afwijkingen bestemmingsplan (kruimelgevallen en
binnenlandse afwijkingen) en monumenten.
(3) Dit aantal in medio april 2013 afgeraamd naar 268 stuks.
(4) Bij omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw waar de bouwkosten minder dan € 50.000,-- bedragen, vindt
slechts een zichtcontrole plaats.

Wat willen we bereiken
-

Beleid ontwikkelen voor de gewijzigde opbouw van de bevolking (op de langere termijn).
Bouwen naar behoefte: voldoende huisvesting voor starters, jongeren, senioren en andere
doelgroepen.
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-

-

Komen tot een samenhangend gemeentelijk ruimtelijk beleid: ruimtelijke kwaliteit in combinatie met kwalitatief, duurzaam en gevarieerd bouwen en voldoende openbaar groen en
goede voorzieningen en het voorkomen van verpaupering/excessen van
locaties/gebouwen.
Adequate en efficiënte vergunningverlening en formeren van een robuust netwerk RUD
Twente.
Succesvol realiseren/afronden van lopende projecten.

Wat doen we daarvoor
Beleid ontwikkelen voor de gewijzigde opbouw van de bevolking.
De economische crisis, vergrijzing en demografische ontwikkelingen noodzaken tot drastische
bijstelling van onze woningbouwplannen. De Woonvisie 2012 geeft de richting aan voor de
woningbouw tot 2020. Jaarlijks worden de demografische ontwikkelingen gemonitoord en wordt
bekeken of op basis daarvan wijziging van de in de Woonvisie opgenomen uitgangspunten nodig
is.

Bouwen naar behoefte: voldoende huisvesting voor starters, jongeren, senioren
en andere doelgroepen.
Op basis van de Woonvisie 2012 wordt invulling gegeven aan de concrete behoefte. Starters,
jongeren, senioren en andere doelgroepen. De economische situatie (crisis) werkt echter niet
mee. Het onderscheid tussen wonen en zorgwonen vervaagt, waardoor het vooraf niet altijd
helder is of daadwerkelijk voor de juiste doelgroep wordt gebouwd.
De goede ervaringen opgedaan met CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten
gaan we gebruiken in nieuwe CPO-projecten (in het tweede deel van de eerste fase van Hellendoorn-Noord en in Haarle, Marle en Nijverdal).
De provincie Overijssel en het Rijk hebben opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor startersleningen. De leningen voorzien in een duidelijke behoefte. Om hiervan ook in 2014 in onze
gemeente gebruik te kunnen blijven maken zijn middelen nodig als co-financiering. In de begroting
2014 is hier een oplossing voor gevonden, zodat we jaarlijks voor € 200.000,-- aan
startersleningen kunnen verstrekken.
De nieuwbouw in Hellendoorn-Noord en de Heemtuin blijft door de economische crisis achter bij
de verwachtingen. De vraag moet worden beantwoord of deze nieuwbouwwijken nog in volle
omvang moeten en zullen worden gerealiseerd of dat meer inzet gepleegd moet worden op
binnenstedelijke herontwikkeling. In de dit jaar vast te stellen ruimtelijke structuurvisie wordt hier
richting aan gegeven. Daar waar contracten met marktpartijen zijn gesloten over de realisatie van
woningbouwplannen kijken we of gemaakte afspraken op basis van nieuwe inzichten,
veranderende marktomstandigheden en/of terugdringen overcapaciteit moeten worden bijgesteld.
Met de provincie Overijssel is er de afspraak dat er in de periode 2010-2015 405 woningen
worden toegevoegd in de gemeente Hellendoorn. Per 1 augustus 2013 waren daarvan 326
woningen gerealiseerd (netto toevoeging aan de woningvoorraad). Ondanks de economische
crisis is de verwachting dat het aantal van 405 woningen wordt gehaald.

Naar een samenhangend gemeentelijk ruimtelijk beleid
In het verlengde van de provinciale omgevingsvisie stelt ook de gemeente Hellendoorn een
gemeentelijke omgevingsvisie (ruimtelijke structuurvisie) op. Na instemming met deze gemeentelijke omgevingsvisie door de provincie heeft de gemeente bij de uitvoering van het daarin
verwoorde beleid meer vrijheid van handelen en is er sprake van verminderd provinciaal toezicht.
Dit jaar bieden we de structuurvisie, inclusief een concreet actieprogramma voor één of twee
jaren, aan.
Op basis van het huidige welstandsbeleid gaan we de verpaupering en excessen van
locaties/gebouwen inventariseren en daarna aanpakken.
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Adequate en efficiënte vergunningverlening
De netwerk-RUD Twente is operationeel. Met de netwerk RUD Twente wordt op unieke wijze
invulling gegeven aan de noodzaak om vergunningverlening, toezicht en handhaving met name op
het gebied van milieutaken verder te professionaliseren. De netwerk RUD kenmerkt zich door
uitwisseling van werkvoorraad en middelen tussen de Twentse gemeenten, het Waterschap
Regge en Dinkel en de provincie Overijssel, dit onder het motto: lokale binding, regionale
bundeling. Per 1 januari 2015 moeten alle medewerkers die belast zijn met vergunningverlening,
toezicht en handhaving aangaande omgevingsvergunningen (Wabo-breed) voldoen aan de
landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is voor onze organisatie c.q. medewerkers een
omvangrijk en ingrijpend proces.
Op basis van de ervaringen met de Wabo is duidelijk geworden dat de door het Rijk beoogde
vereenvoudiging niet is waargemaakt. Steeds meer taken worden overgeheveld naar de
gemeente en de administratieve last voor de gemeente neemt steeds verder toe door de
implementatie van een grote hoeveelheid kwaliteitscriteria.

Succesvol realiseren/afronden lopende projecten
WOP de Blokken
Samen met de Woningstichting Hellendoorn werken we aan de realisatie van WOP De Blokken.
De herinrichting van het Blokkenpark (het laatste onderdeel) start in het najaar van 2014. In
2014 werken we een voorkeursmodel verder uit tot een te realiseren plan.
Nijverdal aan de Regge
Voor de gronden van (voorheen) Koninklijke Ten Cate aan de PC Stamstraat is in samenspraak
met Ter Steege Vastgoed, Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel de gebiedsvisie
‘Nijverdal aan de Regge’ opgesteld. In 2014 wordt de gebiedsvisie gebruikt voor een nadere
uitwerking van een mogelijk eerste fase, het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van die
eerste fase en als lobbydocument voor het verwerven van externe financiële middelen. In de loop
van 2014 moet duidelijk zijn of de uitkomsten van de verschillende, hiervoor genoemde deelonderzoeken voor de deelnemende partijen een vervolgstap rechtvaardigen (go/no go besluit).
Uitgangspunt is dat de gemeente niet financieel participeert in de ontwikkeling en niet bereid is
enige vorm van (financieel) risico te lopen c.q. te dragen.
Stationsomgeving noord en zuid
Op een deel van de parkeerplaatsen na (ter plaatse van de bouwketen) is het project
stationsomgeving noord gereed. De inrichting van stationsomgeving zuid tot een parkachtige
inrichting is in uitvoering.
Tuinen van Nijverdal (en Van den Steen van Ommerenstraat)
In 2014 richten we het tunneldak in op basis van het uitgewerkte ontwerp. In de begroting is een
extra bijdrage opgenomen van € 311.000,-- om een minimale variant van de tuinen te kunnen
realiseren. Essentieel is een goede opbouw van het grondpakket, met drainage etc. ter
voorkoming van het probleem dat de grond te nat of te droog is. Op basis van dit grondpakket
wordt dan de beplanting aangebracht. De locatie Van den Steen van Ommerenstraat is
beschikbaar voor het mengen van de grond die op het tunneldak wordt aangebracht. Nadien kan
deze locatie worden uitgegeven ten behoeve van woningbouw.
Centrumplan Daarlerveen
De uitvoering van het centrumplan Daarlerveen als leerlingbouwplaats is in het najaar van 2013
gestart en wordt in het voorjaar voltooid. Een uniek project waaraan veel partijen, en met name
Plaatselijk Belang Daarlerveen, een positieve bijdrage leveren c.q. hebben geleverd.
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Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Nieuw beleid

Continuering startersleningen (€ 200.000,per jaar)

200.000

-11.000

Ombuigingen(Kadernota)

Storting opbrengst verkoop boerderij Soweco in
bufferreserve
Totaal Investeringen / nieuw beleid

-139.500

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

0

0

-150.500

-10.703.876

-13.323.463

-10.614.036

-10.703.876

-13.323.463

-10.764.536

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

200.000

Investering

Ombuigingen(Kadernota)

Verkoop boerderij Soweco
Besparing onderhoudskosten verkoop boerderij Soweco
Besparing onderhoudskosten Grotestraat 56
tm 64
Verhuur Molenstomp
Totaal Investeringen / nieuw beleid

139.500
1.435
11.350
4.000
0

0

0

156.285

5.261.814

10.030.554

7.299.571

TOTAAL BATEN

5.261.814

10.030.554

7.455.856

Saldo programma (baten minus lasten)

-5.442.062

-3.292.909

-3.308.680

Totaal Bestaand beleid

Toelichting
De grote schommelingen tussen zowel de lasten als de baten over de verschillende jaren worden
veroorzaakt door de grondexploitaties. Met name Kruidenwijk Zuid, Hellendoorn Noord, terrein
Spoortheater, terrein H. Wormserschool en terrein sporthal Noetsele. Budgettair heeft dit geen
gevolgen voor dit programma. Het verschil in saldi tussen 2012 en 2013 en 2014 van ruim € 2,1
miljoen komt door een storting van € 2,1 miljoen in de voorziening toekomstige verliezen
grondexploitatie in 2012.
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Programma 4:
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Openbare orde en veiligheid
Mevr. A.H. Raven
Algemeen directeur, dhr. F. Dijkstra (Brandweer) Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas
(Openbare orde en veiligheid)
Clustermanager Grondgebied, dhr. R.J.P. Willemsen (Handhaving)

Wat betreft het
Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. Daarom is voor ons veiligheid één van de speerpunten. Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en ondersteunt. Wij zijn van mening dat de gemeente in het veiligheidsbeleid drie taken heeft: preventie en
participatie van de burgers, voorbereiding van gemeentelijke taken tijdens rampen en crises en
criminaliteit en overlast tegengaan. We werken daarom aan een integrale aanpak van problemen in
wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeente, politie, justitie, woningstichting, maatschappelijk
werk en andere hulpverlenende instanties moet leiden tot structurele oplossingen voor alle onderdelen van veiligheid.
Het brandweerbeleid is gestoeld op de visie, dat er gestreefd wordt naar een maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau tegen aanvaardbare kosten. Dit houdt in dat 100% veiligheid niet kan
worden gegarandeerd. Wel haalbaar is een aanvaardbaar veiligheidsniveau, gebaseerd op bestaande en voorzienbare risico’s. Als richtsnoer voor het beleid dient de landelijk gehanteerde veiligheidsketen: risicobeheersing (pro-actie en preventie), operationele voorbereiding (preparatie: waaronder opleiden, trainen, oefenen, onderhoud, materieel en beheer) en brandweerzorg (repressie en
nazorg), met de intentie om risicoproblemen zo veel mogelijk vooraan in de keten aan te pakken.
Toezicht en handhaving op de taakvelden Milieu, Bouwen, Brandpreventie, APV/Bijzondere Wetten
en Parkeertoezicht. De ambities inzake onder andere handhaving, nieuwe ontwikkelingen c.q.
wetswijzigingen worden beschreven in het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht &
handhaving. Dit programma geeft inzicht in de prioriteiten en de uitvoering van de vergunnings-,
toezichts- en handhavingstaken voor het jaar 2014.
Kaderstellende nota’s
§ Jaarplan Politie
§ Algemeen Plaatselijke Verordening
§ Nota Handhaven op Niveau ‘Meerwaarde door samen te werken’ (2003)
§ Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en toezicht & handhaving 2013 (B&W 18 juni
2013)
§ Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel (2010)
§ Procesnotitie Brandweer Twente (mei 2011)
§ Brandweer Twente over morgen, visie op één brandweer in Twente (oktober 2011)
§ Principebesluit (maart 2012)
§ Organisatieplan Brandweer Twente (juli 2012)
§ Beleidsplan 2012-2015 (september 2012)

Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Brandmeldingen
Hulpverleningen

243

200
70

Brandveiligheidsadviezen APV
Brandveiligheidsadviezen Milieu
Verstrekte gebruiksvergunningen
Vergunningen/meldingen APV/bijz wetgeving.

80
107
60
8
589
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Prognose 2014

150

100

60

60

8

3

600

550

Kerngegevens
Aantal controles op evenementen handhaving
Aantal milieucontroles (cat.1 t/m cat.4)

Werkelijk 2012
50
221 + 103
hercontroles

Prognose 2013

Prognose 2014

50

50

270

265

Wat willen we bereiken
-

Adequate en efficiënte handhaving
Veiligheidsbeleid
Kwaliteitsverbetering en professionalisering brandweer.

Wat doen we daarvoor
Adequate en efficiënte handhaving
De netwerk RUD Twente is voor met name de milieutaken operationeel. 2014 staat in het teken
van de implementatie van de landelijke kwaliteitscriteria voor alle Wabo-taken op het gebied van
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De prioritering en personele inzet wordt vastgelegd in het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en toezicht & handhaving (handhavingsprogramma). De keuzes voor wat betreft het uitvoeren van de handhavings
werkzaamheden maken we aan de hand van een vooraf uitgevoerde risicoanalyse. Bij het constateren van strijdigheden tijdens het toezicht, wordt er gehandeld en opgetreden conform de door
het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel.
Aandachtspunt in 2014 is de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Per 1 januari 2013 is de
nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De wet voorziet in het vereenvoudigen van
procedures, het aanscherpen van de regels en het toekennen van bevoegdheden aan gemeenteraden en burgemeesters. Het toezicht is overgedragen naar de gemeente. De consequenties hiervan
worden in nauwe samenwerking met de WT4 gemeenten uitgewerkt. Het streven is om deze extra
taak voor de gemeente binnen de bestaande formatie op te vangen.

Veiligheidsbeleid
Het gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt vormgegeven in regionaal verband onder verantwoordelijkheid van de VeiligheidRregio Twente (VRT) In het kader van de rampenbestrijding blijven lokaal
de actiecentra en de gemeentelijke inzet hierin bestaan. Bestuurlijk betekent dit dat de burgemeester nog steeds verantwoordelijkheid moet afleggen aan de raad, maar dat een aantal taken uit efficiency en kwaliteitsoverwegingen anders zijn georganiseerd.
Het beleid in het kader van veiligheid wordt overigens steeds meer gekoppeld aan andere beleidsterreinen. Voorbeelden zijn publieke gezondheid en jeugdzorg. Er wordt steeds vaker samengewerkt met maatschappelijke partijen zoals het Maatschappelijk Werk, de GGD, de psychiatrie en
dergelijke.
In het vierde kwartaal van 2013 zal verkend worden op welke wijze de resultaten van de veiligheidsmonitor en het leefbaarheidsonderzoek moeten leiden tot aanpassing van het veiligheidsbeleid. In 2014 wordt e.e.a. geïmplementeerd.

Kwaliteitsverbetering en professionalisering brandweer
Op 1 januari 2013 is er één Brandweer in Twente die onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio
Twente. Dat betekent dat er één gezamenlijk personeelbestand, vrijwillig en beroeps, bestaat en
dat de huisvesting het materieel en materiaal ondergebracht zijn bij Brandweer Twente. De missie
van Brandweer Twente staat beschreven in het visiedocument ‘Brandweer Twente over morgen’
(oktober 2010). De (voorheen) veertien brandweerorganisaties in Twente hebben hun krachten
gebundeld en werken vanuit hun passie voor veiligheid en hulpverlening voor en samen met
Twentse burgers en bedrijven. Minder slachtoffers en minder schade is het streven voor de ko-
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mende jaren. Dat gebeurt met oog voor efficiënte bedrijfsvoering, acceptabele belasting van
brandweermensen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en maatschappij. De brandweerzorg die Brandweer Twente levert, is voor burgers betaalbaar, voor het bestuur
uitlegbaar en voor onze medewerkers behapbaar.
De desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten waarvoor geen dekking meer is als gevolg
van de afsplitsing van de brandweer) blijven bij de gemeente. Het is een gezamenlijke opdracht
van Brandweer Twente en gemeenten om de desintegratieschade zoveel mogelijk op te lossen.
Voor 2014 staan we als gemeente Hellendoorn nog voor een opgave van € 90.000,--, oplopend
naar € 320.000,-- vanaf 2016. We bekijken nog hoe we dit (onder andere in samenhang met de
decentralisaties binnen het sociale domein) de komende jaren oplossen.

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Ombuigingen (Kadernota)

Ombuiging Veiligheidsregio Twente

35.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

35.000

Totaal Bestaand beleid

-2.951.539

-2.957.832

-2.683.306

TOTAAL LASTEN

2.951.539

-2.957.832

-2.648.306

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

BATEN

Investering

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

0

115.380

25.323

28.157

115.380

25.323

28.157

-2.836.159

-2.932.509

-2.620.149

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

Toelichting
Per saldo sluit programma 4 met een lager nadeel van € 312.000,-- ten opzichte van de begroting
2013. In de kadernota is al een ombuiging opgenomen die gerealiseerd moet worden bij de Veiligheidsregio Twente van € 35.000,-- Ten opzichte van de begroting 2013 is er daarnaast sprake
van lagere doorberekening van apparaatskosten van € 266.000,--. In 2013 is gemeentelijke formatie voor de brandweer overgegaan naar de veiligheidsregio en vanaf 2014 is de verdeling daardoor
geheel veranderd.
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Programma 5:

Wegen, riolering en verkeer

Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.J. Beintema
Clustermanager Grondgebied, dhr. R.J.P. Willemsen

Wat betreft het
Het invulling geven aan het Hellendoorns Mobiliteitsplan, het realiseren van projecten (Combiplan
Rijksweg 35 en spoor, de stationsomgeving zuid, Marsroute N35 en fietsnelweg F35), het
verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer minimaal
behouden en zo mogelijk verbeteren, het invulling geven aan het uitvoeren van het Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP), het plegen van wegonderhoud en het in goede staat houden
van bruggen en viaducten en, ter beperking van de CO2 uitstoot en zonder dat de
verkeersveiligheid in gevaar komt, het verder beperken van lichthinder ten gevolge van openbare
verlichting.
Kaderstellende nota’s
§ Hellendoorns Mobiliteitsplan (2009)
§ Parkeernota (2009) en evaluatie betaald parkeren (2013)
§ Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 (BAVO) (2012)
§ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) (2009)
§ Gladheidsbestrijdingsplan (2010)
§ Waterplan Hellendoorn (2007)
§ Lichtbeleid 2010-2014, openbare verlichting (2010)
§ Fietsstructuurplan 2014 - 2025 (2013)

Kerngegevens
Lengte riolering in kilometers
vrijverval riolering
drukriolering
Lengte wegen in kilometers
asfalt
klinkers
Aantal lichtmasten
Aantal drukriolering pompunits
Aantal rioolgemalen
Overige gemalen
Aantal bergbezinkbassins

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

426
211
215
393
284
109
7.410
767
25
10
7

428
213
215
393
283
110
7.200
767
25
12
7

428
213
215
396
284
112
7.389
767
25
10
7

Kengetallen

Norm

Percentage betreffende percelen in buitengebied aangesloten op drukriolering.

100%

Wat willen we bereiken
-

Verbetering bereikbaarheid Gemeente Hellendoorn
Waarborgen onderhoud wegen
Vergroten verkeersveiligheid
Uitvoering maatregelen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP 2009-2015)

Wat doen we daarvoor
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Verbetering bereikbaarheid Gemeente Hellendoorn
Verbinding Nijverdal naar de A1 en Twente
De gemeente gaat zich inzetten voor een goede verbinding van Nijverdal naar de A1 en Twente. In
opdracht van het Rijk wordt er door DGMI (Directoraat Generaal Milieu en Infrastructuur),
Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten Wierden en Hellendoorn een
verkenningenstudie uitgevoerd naar de verbreding van RW35 tussen Nijverdal en Wierden naar een
2x2 autoweg met een maximum snelheid van 100 km/h. Wij streven daarbij naar de optimale
aanleg van het deel Wierden-Nijverdal met ongelijkvloerse aansluitingen. Provincie en gemeente
voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar de haalbaarheid van ongelijkvloerse aansluitingen in
Nijverdal. De verkenningenstudie zal medio 2014 leiden tot een voorkeursbesluit, welke
vervolgens verder wordt uitgewerkt tot een ontwerp tracébesluit.
Vanuit het benuttingsmaatregelenpakket Twente Mobiel wordt daarnaast ingezet op een vlottere
doorstroming van het verkeer door Rijssen richting de A1.
Combiplan Rijksweg 35
In opdracht van Rijkswaterstaat is de aannemerscombinatie Leo ten Brinke volop bezig met de
uitvoering van de aanleg van het nieuwe Combiplan Rijksweg 35. Het spoor is conform planning
op 1 april 2013 in gebruik genomen. Eind 2014 wordt ook de rijksweg in gebruik genomen. De
gemeente verleent hiervoor in 2014 een openstellingsvergunning.
Voor het gedeelte Wijthmen – Nijverdal worden diverse onderzoeken verricht naar
verkeersveiligheidsmaatregelen. Op Hellendoorns grondgebied wordt ingezet op verbeteringen aan
de kruispunten bij de Tunnelweg, Stationsweg en de oversteek bij de Rendac. Daarnaast wordt er
gekeken naar een parallelweg vanaf Dalzicht tot de Oude Deventerweg. Als onderdeel van het
verbeteren van de oversteek bij de Rendac wordt onderzoek naar de haalbaarheid van een brug
voor fietsers en voetgangers over de rijksweg nabij de Paarse Poort gedaan. De planning van
uitvoering van de diverse maatregelen is op dit moment nog niet bekend. De maatregelen zijn
primair bedoeld om de verkeersveiligheid op de rijksweg te verbeteren, maar bevorderen ook de
doorstroming op de weg.
Herinrichting Grotestraat
De herinrichting van de Grotestraat wordt direct na het gereed komen van het Combiplan Rijksweg
35 in het najaar van 2014 opgepakt. Door het financiële perspectief is noodgedwongen gekozen
voor een sobere herinrichting die in ieder geval de komende vier tot vijf jaar mee kan. De
definitieve herinrichting schuift dus enige jaren door.
Noordzuidverbinding
De Noordzuidverbinding is een belangrijke schakel binnen onze totale infrastructuur. De eerste fase
is inmiddels afgerond. De voorbereidingen voor de vervolgfasen zijn opgepakt. In de kadernota
hebben we geschreven dat de aanleg om financiële redenen voor een groot deel met vijf jaar
wordt vertraagd. Voor 2015/2016 is € 3,5 miljoen in deze begroting opgenomen. Hiermee
beginnen we met de meest noodzakelijke punten. Prioriteit ligt bij de toekomstige
verkeersstructuur rond Hellendoorn Noord (knip in de Ommerweg en doortrekken Werminkserve)
en bij de investeringen die in en om het terrein van Ben & Jerry’s (voorheen Ola Unilever) moeten
plaatsvinden. Op dit moment bekijken we welke mogelijkheden we binnen het budget van € 3,5
miljoen exact hebben. In de jaren 2020/2021 zal het resterende deel van de Noordzuidverbinding
worden aangelegd.
Met de provincie Overijssel zijn we in gesprek over een eerdere aanleg van de
Noordzuidverbinding. Het gaat immers om een weg van meer dan lokale betekenis met
aanliggende bedrijven als Koninklijke Ten Cate en Ben & Jerry’s Hellendoorn. Hoewel de
gesprekken met de provincie nog niet zijn afgesloten, is al wel duidelijk dat de provincie naar alle
waarschijnlijkheid niet geïnteresseerd is om de weg als geheel over te nemen. Wel zien we nog
altijd kansen op het gebied van cofinanciering. In afwachting van de resultaten van het overleg is
in de programmabegroting 2014 vooralsnog een bezuiniging van € 250.000,-- opgenomen
conform de financiële koers in de kadernota. Wanneer het overleg is afgerond zullen we met
nadere voorstellen komen, waarbij de eerder voorgestelde planning 2015/2016 uitgangspunt is.
Hellendoorns Mobiliteitsplan
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Het Hellendoorns Mobiliteitsplan vormt de basis voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen. De
economische recessie en de financiële situatie die daarvan momenteel het resultaat is, dwingt ons
het uitvoeringsprogramma van het Hellendoorns Mobiliteitsplan te herzien. Dat betekent dat de
uitvoering van een aantal maatregelen wordt uitgesteld. Een zeer beperkt aantal knelpunten kan
met de beschikbare financiële middelen worden aangepakt. Verkennende onderzoeken zullen niet
worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat mensen deel kunnen nemen aan het sociaalmaatschappelijk verkeer. Het veiliger maken van oversteekvoorzieningen, de aanleg van veilige
fiets- en wandelpaden evenals vaardigheidstrainingen om aan het verkeer deel te nemen dragen
hieraan bij. In 2014 zal de nadruk liggen op educatie/communicatie gezien het geringe budget dat
beschikbaar is. Nieuwe ontwikkelingen zullen minimaal zijn. Voor 2014 staat het project
herinrichting Grotestraat nog op het programma. Overige zaken als inrichting 30 km/u gebieden en
veilige schoolomgevingen zullen in 2014 niet plaatsvinden als gevolg van de bezuinigingen. Wel
kan ‘werk met werk’ worden gemaakt. Bij een rioleringsproject zal de weg naderhand worden
ingericht volgens de Duurzaam Veilig richtlijnen.
De bereikbaarheid van Nijverdal en Raalte voor inwoners van het westelijk buitengebied en de kern
Haarle is verbeterd doordat een nieuwe buurtbuslijn is gaan rijden tussen Nijverdal Station NS en
Raalte Station NS. De dagelijkse organisatie van het vervoer ligt bij vrijwilligers, georganiseerd in
de Buurtbusvereniging Hellendoorn. De bus zal gaan rijden vanaf maandag 9 december en valt
onder de nieuwe concessie van Syntus, die vanaf zondag 8 december ingaat.

Waarborgen onderhoud wegen
In het kader van het jaarlijkse onderhoudsprogramma worden diverse wegen voorzien van een
slijtlaag, een nieuwe asfaltlaag of worden wegen dan wel trottoirs opnieuw bestraat. In de
voorliggende begroting is het budget voor onderhoud van wegen noodgedwongen verlaagd.
Desondanks is ons streven om het onderhoudsniveau van de wegen volgens landelijke richtlijnen
op niveau te handhaven, dat wil zeggen op minimaal veilig, sober en doelmatig niveau. De
prioritering is afgestemd op de wegencategorisering (gebruik en functie) en, noodgedwongen, het
beschikbare budget. Meer dan voorheen ligt bij het onderhoud van wegen de prioriteit daardoor bij
de hoofdontsluitingswegen. In woonstraten moeten we de komende jaren een lager onderhoudsniveau accepteren. De intensiteiten en de snelheden zijn daar ook (veel) lager.
Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied worden, in het kader van het Lichtbeleid,
maatregelen getroffen om het terugdringen van lichthinder mogelijk te maken en te besparen op de
energie- en onderhoudskosten.
Op basis van onderzoek en globale inspectie is gebleken dat extra geïnvesteerd moet worden in
het onderhoud aan bruggen en tunnels. De oudste bruggen zijn van voor de oorlog en niet
berekend op de huidige verkeersbelasting. Het is daarom van belang om vooral de
brugconstructies goed te onderhouden. Bruggen zijn essentieel in de verbindingen. In 2014 starten
de voorbereidingen voor groot onderhoud aan de Thomas Ainsworthbrug in de Wierdensestraat.
Of de uitvoering ook in 2014 plaatsvindt, is afhankelijk of het onderhoud ‘in het verkeer’ kan
plaatsvinden of dat het verstandiger is om dit uit te voeren nadat de nieuwe rijksweg 35 van het
Combiplan in gebruik is genomen.

Vergroten verkeersveiligheid
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er onderscheid gemaakt worden in
infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. In 2012 is het Verkeersveiligheidsplan
Hellendoorn 2012-2015 opgesteld. Daarbij hoort een jaarlijkse actualisering van het
activiteitenplan. De projecten die in 2014 plaatsvinden, zullen worden bepaald in het nog vast te
stellen Activiteitenplan Verkeersveiligheid 2014. Het activiteitenplan gaat voornamelijk in op de
gedragsbeïnvloedingsprojecten. Het doel van dergelijke projecten is om door middel van
voorlichting en educatie een gedragsverandering bij de weggebruikers te bewerkstelligen.
De tendens is dat projecten gericht op voorlichting en educatie de komende jaren een steeds
prominentere rol zullen vervullen bij het bevorderen van de verkeersveiligheid. De ongevallen die
plaatsvinden zijn namelijk voor een groot deel te wijten aan menselijk falen. Diverse onderzoeken
tonen aan dat circa 95% van de ongevallen is terug te brengen op fouten van de weggebruiker bij
deelname aan het verkeer. Mogelijkheden voor educatie- en voorlichtingsprojecten zijn volop
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aanwezig. Kosten van dergelijke projecten zijn slechts een fractie van die van infrastructurele
projecten, waardoor er relatief veel projecten in een jaar uitgevoerd kunnen worden.
Om de verkeersveiligheid in de gemeente Hellendoorn te verbeteren worden in 2014, evenals in
voorgaande jaren, weer een groot aantal gedragsbeïnvloedingsprojecten uitgevoerd. Dit gebeurt in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling Hellendoorn-Nijverdal), het Regionaal Orgaan
voor de Verkeersonveiligheid in Overijssel (ROVO), de provincie Overijssel, de ANWB, Fietsersbond
en diverse projectbureaus. Met name de kwetsbare leeftijdsgroepen, de doelgroepen die in
Hellendoorn relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn, krijgen extra aandacht. Dit zijn
bijvoorbeeld de oudere fietsers.

Betaald parkeren
In 2013 hebben we het betaald parkeren geëvalueerd. In juli 2013 heeft u besloten tot
maatregelen zodat het tekort op het betaald parkeren kon worden teruggedrongen en de
parkeerexploitatie op termijn kostendekkend is. Ook heeft u besloten tot een amendement waarbij
onder meer is besloten tot de invoering van een blauwe zone. Op basis van de werkelijke
inkomsten van 2012 en 2013 in de “blauwe zone gebieden” verwachten we een derving van de
parkeerinkomsten van circa € 60.000,--. Daarnaast verwachten we minder opbrengsten uit
naheffingen. Hoeveel dit is, is op dit moment niet goed in te schatten. Begin 2014 hopen we hier
meer over te kunnen zeggen. De uiteindelijke gevolgen nemen we mee bij het opstellen van de
eerste bestuursrapportage 2014. Op dat moment verwachten we bovendien meer duidelijkheid te
hebben over de financiële gevolgen van andere elementen uit het amendement, zoals het
‘slagboomparkeren’.

Uitvoeren maatregelen VGRP
In 2014 wordt een vervolg gegeven aan het vervangen van drukrioleringunits (de vervanging van
elektromechanische onderdelen). Uit analyse is gebleken dat de overlast in het
drukrioleringsysteem in de Meester Werkmanstraat een gevolg is van onder andere te kleine
diameters persleiding. Aanpassingen van het drukrioleringssysteem Meester Werkmanstraat zal
worden ingepast in het uitvoeringsprogramma Riolen 2014-2015. Daarnaast voeren we in een
aantal gemalen/bergbezinkbassins werktuigbouwkundige werkzaamheden uit. Het
rioolvervangingsproject in de Bonteweg, Hoge Esweg en Limbeekstraat heeft een doorloop in
2014. Met de aanleg van regenwaterriolen in de Koetshuisstraat, Ninaberlaan en de vervanging
van het bestaande riool in de Kluversweg in Hellendoorn wordt een start gemaakt met het
afkoppelen van de omgeving Hellendoorn West. Het regenwaterstelsel wordt aangesloten op de
wadi die is uitgevoerd in het kader van de herinrichting De Koemaste/Visschebelt nabij de
Reggeweg.
Momenteel stellen we een incidentenplan riolering op. Vanaf 2014 zal het incidentenplan als
leidraad dienen bij de afhandeling van rioleringsincidenten binnen de gemeente Hellendoorn,
waarbij meerdere organisatie betrokken zijn.
Om meer inzicht te krijgen in het grondwatersysteem en te voldoen aan de grondwaterzorgplicht
wordt een nieuw grondwatermeetnet aangebracht waarbij peilbuizen geplaatst moeten worden.
Het basisrioleringsplan van het gebied Nijverdal-Noord wordt geactualiseerd.
In april 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW2011) gesloten tussen Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en drinkbedrijven. In het bestuursakkoord wordt onderkend dat de
komende jaren de uitgaven voor de wateropgaven zullen toenemen, als gevolg van hogere
kapitaalslasten, het tegengaan van (grond)wateroverlast en de verbetering van de waterkwaliteit.
Tegelijkertijd zijn er minder middelen beschikbaar. Het Twenst Waternet (TWN) heeft onderzocht
wat de landelijke opgave van € 380 miljoen besparing met ingang van het jaar 2020 voor de regio
betekent. Om besparingen te realiseren, heeft het TWN twaalf winstkansen geïnventariseerd,
waarmee via samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeente en waterschap,
belangrijke besparingen mogelijk zijn. In 2014 zal verder gewerkt worden aan
uitwerking/onderzoek van de winstkansen door samenwerking. Enkele voorbeelden zijn het
verzamelen en ontsluiten van informatie, gezamenlijke programma’s voor kennis en onderzoek en
op elkaar afstemmen van investeringsprogramma’s.

Pagina 41 van 157

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk

Begroot

Begroot

2012

2013

2014

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage in onderhoud fietstunnel Eversberg

-15.000

Nieuw beleid

Citymarketing / activiteiten opening
combiplan

-20.000

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

Vervanging veegmachine

125.000

-15.000

Ombuigingen (Kadernota)

Budgetten wegen, bermen, materieel en
verlichting
Temporisering investeringen VGRP
Vervallen laten reconstructie Nicolaas
Beetsstraat
Temporiseren Noord-Zuidverbinding
Totaal Investeringen / nieuw beleid

207.789
91.352
12.450
250.000
125.000

0

0

511.591

Totaal Bestaand beleid

-12.590.531

-11.794.956

-11.608.016

TOTAAL LASTEN

12.590.531

-11.794.956

-11.096.425

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

BATEN

Investering

Autonome ontwikkelingen

Gevolgen amendement betaald parkeren

-60.000

Nieuw beleid

Citymarketing bijdr. vanuit middelen combiplan (post
'onvoorzien')

20.000

Belastingmaatregelen, heffingen en leges

Dekking aanschaf veegmachine uit
rioolheffing

5.000

Ombuigingen (Kadernota)

Doorberekening kosten evenementen en activiteiten
Verrekening temporisering VGRP met reserve rioolbeheer
Totaal Investeringen / nieuw beleid

5.000
-91.352
0

Pagina 42 van 157

0

-61.352

Totaal Bestaand beleid

7.132.346

7.102.256

5.845.603

TOTAAL BATEN

7.132.346

7.102.256

5.784.251

Saldo programma (baten minus lasten)

-5.458.185

-4.692.700

-5.312.174

Toelichting
De begrote lasten voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 € 979.000,-- lager. Dit wordt vrijwel
volledig veroorzaakt door het opheffen van de reserve strategische projecten, waardoor de storting
van ruim € 1 miljoen is komen te vervallen. Verder zijn bezuinigingen opgenomen van (voorlopig) €
250.000,-- op de Noordzuidverbinding, ruim € 200.000,-- op het wegbeheer en ruim € 100.000,-op riolering. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten zo’n € 500.000,-- hoger zijn. Deels hangt
dat samen met extra afschrijvingen (€ 240.000,--) in verband met het opheffen van de reserve
strategische projecten en deels met nieuwe investeringen zoals de herinrichting van de
stationsomgeving (€ 108.000,--) en de aanleg- en reconstructie van riolering (€ 107.000,--).
De begrote baten voor 2014 zijn in vergelijking met 2013 bijna € 1,6 miljoen lager door vooral het
wegvallen van de onttrekking aan de reserve strategische projecten (€ 1,7 miljoen). Voorts zijn de
inkomsten uit betaald parkeren € 51.000,-- lager.
De begrote lasten in 2014 zijn ten opzichte van 2012 bijna € 1,8 miljoen lager. Grote verschillen
zitten in de kapitaallasten voor nieuwe investeringen. Deze liggen in 2014 € 782.000,-- hoger dan
in 2012. Dat zijn investeringen in wegen, stationsomgeving, openbare verlichting en riolering.
Voorts werd zowel in 2012 als in 2014 extra afgeschreven in verband met het opheffen van de
reserve strategische projecten. De extra afschrijving in 2014 in vergelijking met 2012 ligt
€ 357.000,-- lager. Andere verschillen – naast de hierboven al genoemde bezuinigingen uit de
kadernota 2014 – zijn lagere energielasten voor openbare verlichting, parkeren en riolering.
Bovendien waser in 2012 nog eenmalig een bedrag van € 125.000,-- geraamd voor het 2x2-proof
maken van de RW35. In de jaren daarna valt dit weg.
De begrote baten in 2014 zijn ten opzichte van 2012 € 1,6 miljoen lager. Dit wordt vrijwel
volledig veroorzaakt door het wegvallen van de onttrekking aan de reserve strategische projecten
(€ 2,3 miljoen. Daar staat tegenover dat de onttrekking aan de reserves rioleringen en WOP de
Blokken in totaal ruim € 0,3 miljoen hoger liggen.
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Programma 6:

Economische zaken, recreatie en
toerisme

Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.J. Beintema
Clustermanager Ruimte, dhr. R.J.P. Willemsen

Wat betreft het
Realiseren goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Scheppen van voorwaarden, wegnemen
belemmeringen en waar mogelijk en noodzakelijk een verbindende schakel vormen tussen zowel
bedrijven onderling als andere (overheids)organisaties. Wij proberen daarbij in te spelen op de
uitbreidingsbehoefte van bestaande bedrijven en bieden vestigingsmogelijkheden voor nieuwe
bedrijven. In de kernen wordt ingezet op behoud van het voorzieningenniveau en op het gebied
van recreatie en toerisme zetten wij in op versterking van de toeristisch-recreatieve structuren, het
vermarkten ervan en het faciliteren van nieuwe initiatieven.
Kaderstellende nota’s
§ Nota verblijfsrecreatie Overnachten in Hellendoorn (2006)
§ Toeristisch Bureau Hellendoorn (2007)
§ Activiteitenplan recreatie en toerisme (jaarlijks)
§ Structuurvisie “Ruimte voor de mensen van morgen” (geëvalueerd en geactualiseerd in
2004)
§ Bedrijventerreinvisie (2011)
§ Economische Agenda van Hellendoorn (2013)
Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

378.000
940

420.000
1.100

376.000
940

Recreatie en toerisme:
Aantal overnachtingen in de gemeente
Aantal arbeidsplaatsen in de sector recreatie en
toerisme 1)

Aantal arbeidsplaatsen in de gemeente
13.133
13.000
Aantal bedrijven
2.114
2.050
Aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente 2)
124
124
1) Inclusief overnachtingsaccommodaties, dagrecreatie en restaurants.
2) Netto hectare

13.000
2050
124

Wat willen we bereiken
-

Versterken ondernemers-/vestigingsklimaat met specifieke aandacht voor het centrum van
Nijverdal
Versterken informatievoorziening ten behoeve van ondernemers
Verstevigen van de focus op de (lokale) arbeidsmarkt
Marketing en promotie toerisme en evenementen
Optimaliseren routegebonden recreatie en investeren in voorzieningen

Wat doen we daarvoor
Versterken ondernemers-/vestigingsklimaat
De aanhoudende economische crisis noodzaakt nog meer dan voorheen om ons, samen met het
bedrijfsleven, te blijven inzetten voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Goede
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bereikbaarheid en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zijn daarvoor essentiële
randvoorwaarden. Bij een goed ondernemersklimaat hoort ook een goede samenwerking tussen
ondernemers onderling. Samenwerking, onder andere in de vorm van parkmanagement en
ondernemersverenigingen, laat zich vertalen in een gunstig imago maar kan ook economisch
voordeel opleveren. Wij zullen samenwerkingsinitiatieven daar waar mogelijk ondersteunen.
Door de aanhoudende economische crisis en de toename van het webwinkelen staat het
kernwinkelgebied van Nijverdal onder druk. Er is relatief veel leegstand. Nu de werkzaamheden in
het centrum zijn afgerond, de bereikbaarheid weer is gegarandeerd en de herinrichting van de
Grotestraat aanstaande is, moet met vereende krachten worden gewerkt aan een verdere
versteviging van het ondernemersklimaat. Met een marketing- en promotieaanpak van het centrum
gaan we samen met de ondernemers, ondersteund door de nieuw opgerichte Stichting Promotie
Nijverdal, het centrum promoten en de leegstand bestrijden. De Stichting Promotie Nijverdal wordt
financieel ondersteund met de middelen die binnenkomen uit de reclamebelasting.

Versterken informatievoorziening ten behoeve van ondernemers
De informatievoorziening voor ondernemers is geoptimaliseerd met de inrichting van een
ondernemersloket (zowel fysiek als virtueel). Daarnaast gaan we het gebruik van het
ondernemersdossier bevorderen. Ondernemers hoeven daarmee niet steeds opnieuw dezelfde
gegevens aan te leveren en overheidsinstanties kunnen vergunningaanvragen en toezicht sneller
en gecoördineerd afhandelen.

Verstevigen van de focus op de (lokale) arbeidsmarkt
De Participatiewet waarvan de invoering in 2015 is voorzien, daagt ons uit om ook onze inwoners
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een plaats op de reguliere arbeidsmarkt te laten
bemachtigen. De organisatie is inmiddels op deze opgave ingericht. Via onze bedrijfscontacten
gaan we werkgevers informeren en hen stimuleren, zelfs in een tijd waarin de arbeidsmarkt onder
druk staat en de werkloosheid nog toeneemt, om ook voor deze groep arbeidsplaatsen beschikbaar
te hebben en te houden.

Marketing en promotie toerisme en evenementen
In de Economische Agenda van Hellendoorn (2013), ons uitvoeringsprogramma economische
zaken en vrijetijdseconomie, is vastgelegd waar binnen dit beleidsveld de komende jaren onze
focus ligt. Een van de speerpunten is dat wij onze kernkwaliteiten meer uitdragen en vermarkten.
Daartoe gaan wij, samen met belangenorganisatiesen bedrijfsleven, een marketingplan opstellen.
Samen met het Twents bureau voor Toerisme, marketing Oost en het Toeristisch Bureau
Hellendoorn zetten wij ons in voor een betere vermarkting van onze toeristische trekpleisters en de
sportieve en culturele activiteiten (inclusief evenementen) die binnen de gemeentegrenzen worden
ontplooid. Hierbij krijgt de Reggestreekpromotie specifieke aandacht.

Optimaliseren routegebonden recreatie en investeren in voorzieningen
De gemeente Hellendoorn kent met onder andere de Sallandse Heuvelrug, het Reggedal, de Paarse
Poort, het dorp Hellendoorn, het centrum van Nijverdal en het Avonturenpark een aantal
toeristische trekpleisters. Onderdeel van het marketingplan is om meer verbindingen te leggen
tussen deze trekpleisters. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld hoe de Paarse Poort op een betere
manier is te betrekken bij het centrumgebied van Nijverdal en de andere kernen. Ook dagen wij
ondernemers uit om innovatieve ideeën/concepten uit te werken om op die manier te komen tot
een betere vermarkting van onze trekpleisters en de sportieve en culturele activiteiten die binnen
de gemeentegrenzen plaatsvinden.
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Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Autonome ontwikkelingen

Niet kunnen invullen taakstelling toeristische bureaus

-31.622

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

-31.622

-3.064.008

-5.385.679

-5.220.938

-3.064.008

-5.385.679

-5.252.560

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Belastingmaatregelen, heffingen en leges

Toeristenbelasting

50.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid
Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

0

0

50.000

2.813.924

5.105.731

5.004.505

2.813.924

5.105.731

5.054.505

-250.084

-279.948

-198.055

Toelichting
Het voordelig verschil in saldi van 2013 en 2014 van wordt voornamenlijk veroorzaakt door een
stijging van de te ontvangen toeristenbelasting en het invullen van de taakstellende bezuining op
de Regio Twente / Economische zaken in 2014. Daar staat tegenover dat de taakstelling op de
toeristische bureau’s in 2014 niet wordt behaald. Dat levert een nadeel op van bijna € 32.000,--.
De grote schommelingen tussen zowel de lasten als de baten over de verschillende jaren worden
veroorzaakt door de exploitatie van de bedrijventerreinen en met name door bedrijventerrein ’t
Lochter III. Budgettair heeft dit geen gevolgen voor dit programma.
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Programma 7:
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Jeugd en onderwijs
Dhr. J.H. Coes
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas

Wat betreft het
In 2011 is de besluitvorming door de Rijksoverheid met betrekking tot de Transitie van de Jeugdzorg verder vormgegeven en vanaf 1 januari 2015 moeten alle decentralisaties doorgevoerd zijn.
Vanuit onze visie spreken we in Twente en de gemeente Hellendoorn van een transformatie. Hierbij wordt samengewerkt met de veertien Twentse gemeenten en treedt de gemeente Hellendoorn
op als één van de vier ambtelijke en bestuurlijke kartrekkers. In onze ogen gaat het niet alleen om
herverdeling van geldstromen, maar ook om het bouwen van een nieuw, betaalbaar stelsel van
zorg-, hulp- en dienstverlening, waarbij de eigen kracht centraal staat.
Daarnaast moet de nieuwe transformatie aansluiten op de ontwikkelingen zoals die al spelen op
het gebied van gebiedsgericht werken, de participerende overheid, de kanteling van de Wmo,
kortom het creëren van een samenleving waarin overheid en burgers op een geheel andere wijze in
relatie tot elkaar komen te staan. Belangrijk is dat de overheid in deze visie een faciliterende en
ondersteunende rol vervult, maar dat de initiatieven vooral uit de samenleving zelf moeten komen.
De effecten van de invoering van de Wet passend onderwijs zal vanaf mei 2014 merkbaar zijn. De
zorgstructuren binnen en buiten het onderwijs moeten geïntegreerd worden waarbij overlap wordt
voorkomen en daardoor kan een kostenbesparing worden gerealiseerd. Hierdoor wordt ook voorkomen dat onderwijsproblemen geïsoleerd opgepakt worden, terwijl er vaak sprake is van problemen die zich breder manifesteren dan alleen binnen het onderwijs.
Overigens gaan wij binnen de begroting 2014 – 2017 voorlopig uit van een budgetneutrale invoering van de decentralisaties. Omdat de rijksoverheid een efficiencykorting doorvoert in alle budgetten ontstaat er druk op zowel een adequate uitvoering als op de beleidscapaciteit. Op dit moment
worden zowel de reguliere taken als de nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande formatie opgepakt met alle risico’s die hiermee gepaard gaan.
Naast de decentralisaties moeten ‘going-concern’-taken gewoon doorgang vinden en bovendien
zijn er taakstellende bezuinigingen doorgevoerd. In de kadernota zijn de volgende ombuigingen
opgenomen:
- Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs p.m.
- Terugschroeven kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk € 100.000,-- vanaf 2016
- Extra taken Algemeen Maatschappelijk Werk in het kader van het Centrum voor Jeugd en
Gezin € 30.000,-- vanaf 2014
- Verhoging drempelbedrag leerlingenvervoer € 15.000,-- vanaf 2015
Kaderstellende nota’s
§ Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2013-2016 (B&W-besluit 25 september 2012)
§ Nota jeugdbeleid “De samenleving van de toekomst” (raadsbesluit juni 2008)
§ Uitgangspunten Centrum voor Jeugd en Gezin (raadsbesluit 20-04-2010)
§ Verordening leerlingenvervoer (raadsbesluit juni 2003)
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Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

Aantal

Aantal

Aantal

Onderwijs

Aantal jongeren woonachtig in de gemeente Hellendoorn

Aantal
Aantal
Aantal
gen
Aantal
gen

0-5 jarigen
6-12 jarigen
13-18 jari-

2.324
3.298
2.588

2.321
3.298
2.623

2.250
3.286
2.624

19-23 jari-

1.887

1.993

1.917

Leerlingenvervoer

Aantal leerlingen

Kosten per
leerling

Aantal leerlingen

Kosten per
leerling

Aantal leerlingen

Kosten per
leerling

Aangepast vervoer
Openbaar vervoer
Eigen vervoer

240
60
43

€ 3.494
€ 822
€ 166

200
50
25

€ 3.500
€ 1.000
€ 175

200
50
25

€ 3.500
€ 1.000
€ 175

Wat willen we bereiken
-

Toegankelijke voorzieningen voor de jeugd
Goede en betaalbare onderwijshuisvesting voor scholen met een maximale eigen verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen
Een goed functionerend jeugdbeleid met een aansluitende zorgstructuur o.a. ter vroegsignalering en vroegtijdige aanpak van (dreigende) problematiek
Bieden van gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen

Wat doen we daarvoor
Toegankelijke voorzieningen voor de jeugd
Het gaat hierbij primair om onderwijsvoorzieningen (zie hierna: onderwijshuisvesting) en daarnaast
ook om een passende jeugdhulpvoorziening (dichtbij), voldoende voorzieningen m.b.t. vrije tijd,
ontmoeting, sport, cultuur, etc. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is ook een dergelijke voorziening en richt zich naast de jeugd op ouders met opvoedvragen.
Voor wat betreft het leerlingenvervoer wordt gedurende de periode 1 augustus 2012 tot en met
31 juli 2016 gebruik gemaakt van de diensten van Klomp Groepsvervoer BV.
Met ingang van het schooljaar 2013/2014 wordt de hardheidsclausule alleen toegepast wanneer
er sprake is van een medische indicatie, een en ander conform de verordening. Het project ‘OVmaatje’ richt zich op het meer zelfstandig reizen door de leerling naar de school waarvoor hij geïndiceerd is. De bedoeling is dat deze leerling intensief begeleid wordt en samen met een ‘maatje’
reist, totdat hij in staat is om zelfstandig naar zijn bestemming te komen. Hierdoor neemt de zelfredzaamheid van de leerling toe.

Goede en betaalbare onderwijshuisvesting voor scholen
In het kader van onderwijs wordt de schoolbesturen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid gegeven
voor het onderhoud van de huisvesting. De gemeente heeft daartoe een overeenkomst afgesloten
met de schoolbesturen. Daarnaast kunnen scholen op eigen kracht uitgroeien tot een brede basisvoorziening, met bijvoorbeeld een kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal.
Scholen zijn een sociaal en maatschappelijk middelpunt. Ons beleid is erop gericht om vooral in de
kleine kernen en buurtschappen, met behulp van externe subsidies, de maatschappelijke rol van
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het onderwijs te versterken door de gebouwen geschikt te maken voor het huisvesten van verschillende functies. Waar mogelijk wordt het gebruik door andere functies, die de doorlopende
ontwikkelingslijn bevorderen, zoals het peuterspeelzaalwerk en de kinder- en buitenschoolse opvang, bevorderd.
In 2014 wordt scholencluster ‘De Twijn’ opgeleverd, waarin opgenomen een openbare basisschool, een Protestants Christelijk basisschool, een gymzaal en een Buitenschoolse Kinderopvang
(BSO). Het is verheugend dat het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij de Elimschool een groeiend
aantal leerlingen heeft, vooral afkomstig uit onze eigen gemeente. Op dit moment wordt er tijdelijke huisvesting gehuurd, maar de gemeente Hellendoorn heeft zoals bekend al een beschikking
afgegeven voor nieuwbouw en daarmee een permanente oplossing. Op dit moment is er nog overleg gaande over de locatiekeuze en vervolgens worden de plannen verder concreet ingevuld op
basis van actuele leerlingenprognoses en de ontwikkelingen binnen het passend onderwijs.
Overigens is er nog steeds volop beweging op het gebied van de doordecentralisatie van taken op
het gebied van onderwijshuisvesting. Dit zal mogelijk leiden tot overdracht van taken, bevoegdheden en budgetten op schoolbestuurlijk niveau. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over
komt is het van groot belang dat gemeenten onderzoeken welke taken nog blijven en welke invulling de gemeente daaraan wil geven.
In 2014 wordt het nieuwe Integraal Huisvestings Plan (IHP) voorbereid voor de periode 20152017.

Een goed functionerend jeugdbeleid met een aansluitende zorgstructuur
Elke school heeft nu een zorgadviesteam. Er wordt een koppeling gemaakt met het nieuwe jeugdbeleid n.a.v. de nieuwe jeugdwet, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg.
Deze taak ligt in 2014 nog bij andere overheden, maar zal vanaf 1 januari 2015 onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Duidelijk is nu al wel dat de verhoudingen binnen het gemeentelijke domein ingrijpend zullen wijzigen. Uiteraard wordt het nieuwe beleidskader in 2014 voorgelegd aan de raad voordat het in 2015 ingevoerd wordt.
Sinds 2011 functioneert het Centrum voor Jeugd en Gezin Hellendoorn waar kinderen, jongeren,
ouders en professionals terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning en hulp. Informatie,
advies en doorverwijzing naar ondersteuning en hulp wordt geboden vanuit het inlooppunt in het
Huis voor Cultuur en Bestuur en de website www.cjg.hellendoorn.nl.
Door de structurele vestiging van Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Zorgaccent thuisbegeleiding, Eigen Kracht Centrale, Jeugdgezondheidszorg GGD Twente en MEE IJsseloevers (op de
donderdagen) in het Huis voor Cultuur en Bestuur is de ruimte van het voormalig UWV volledig
met maatschappelijk organisaties gevuld. Met deze vestiging zijn alle kernpartners op het gebied
van jeugd en gezin in of nabij (stichting De Welle) het Huis voor Cultuur en Bestuur gevestigd.
Deze zogenaamde backoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin bevindt zich daardoor ook
fysiek nabij het gemeentelijk inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waardoor de samenwerking met en het contact tussen de partners bevorderd wordt en de dienstverlening aan
onze inwoners zeker verbetert. Vanaf 2014 wordt daarom een efficiencyslag gemaakt waarbij
€ 30.000,-- omgebogen wordt binnen het bestaande takenpakket AMW/CJG.

Transitie Jeugdzorg
Alle gemeenten hebben de opdracht om de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van de
jeugdzorg vorm te gaan geven. Het gaat om alle onderdelen die onder de verzamelnaam jeugdzorg
vallen: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij),
jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en jeugd-licht verstandelijke beperkten hulp (jeugd-lvb). Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het
rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen.
Vooruitlopend op deze transformatie is de gemeente zowel actief in de regio Twente om de samenwerking tussen de Twentse gemeenten te coördineren, alsook op landelijk niveau in verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de vormgeving van de stelselwijziging en aansluitend
hierop wordt op provinciaal niveau geëxperimenteerd met de nieuwe jeugdzorgtaken.
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Bevorderen van ontwikkelingskansen voor kinderen
Het bestaande beleid m.b.t. voor- en vroegschoolse educatie, het volksgezondheidbeleid, logopedie en de leerplichtambtenaar wordt voorlopig gehandhaafd. Wel wordt bezien in hoeverre deze
bestaande taken geïntegreerd kunnen worden met taken in relatie tot de transformatie van de
jeugdzorg.

Kindercentra en peuterspeelzalen
In de kadernota is reeds aangekondigd dat er vanaf 2016 een structurele verlaging van het budget
Peuterspeelzaalwerk wordt doorgevoerd. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor voldoende voorzieningen in aantal en spreiding voor kinderen met een risico op een achterstand in de
Nederlandse taal. Op dit moment hebben alle groepen twee gekwalificeerde leidsters. Dat verandert vanaf 2016. De heterogene VVE groepen hebben dan 2 gekwalificeerde leidsters met een
intensief voorschools aanbod. De reguliere groepen hebben 1 gekwalificeerde leidster met een
vrijwilliger.

Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Ombuigingen(kadernota)

Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs
Extra taken Algemeen maatschappelijk werk / vrijval CJG- middelen
Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

30.000

-4.096.255

-3.796.349

-3.794.810

-4.096.255

-3.796.349

-3.764.810

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

p.m.
30.000

Investering

Totaal Investeringen / nieuw beleid
Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

0

0

0

637.822

201.514

202.551

637.822

201.514

202.551

-3.458.433

-3.594.835

-3.562.259

Toelichting
Ten opzichte van de begroting 2013 is er bijna € 33.000,-- minder nadelig saldo. Dit wordt al voor
€ 30.000,-- verklaard door de ombuiging die in de kadernota was opgenomen over extra taken
Algemeen Maatschappelijk Werk die worden gecombineerd met de middelen voor Jeugd en Gezin.
De kapitaallasten zijn in 2014 € 43.000,-- hoger dan in 2013 en er worden voor € 230.000,-meer apparaatskosten toegerekend aan dit programma in verband met de decentralisatie van de
jeugdzorg. In afwachting van definitieve besluitvorming is een budget van € 273.000,-- voor
maatwerk jeugd en gezin nog geparkeerd binnen het gemeentefonds; voor 2013 was dit wel al
geallocceerd in programma 7.
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Programma 8:

Sport en Cultuur

Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.H. Coes (Sport)
Mevr. H. Bakhuis-Horstink (Cultuur)
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas

Wat betreft het
Sport en cultuur zijn belangrijk voor een goede sociale infrastructuur. Centraal daarbij staan het
versterken van de sociale samenhang, een gezonde levensstijl, integratie, leefbaarheid van wijken
en kernen, vrijetijdsbesteding en individuele ontplooiing.
In programma 8 zijn verschillende zaken met betrekking tot ‘sport en cultuur’ opgenomen. In het
kader van ‘sport’ betreft dit onder andere de sportvoorzieningen en het creëren van combinatiefunctie(s). Cultuur betreft subsidiestromen aan vrijwilligersorganisaties, de muziekschool en ZINiN
(de organisatie waarin, naast het Toeristisch Bureau Hellendoorn (programma 6) het theater, de
Culturele Raad Hellendoorn en de bibliotheek zijn opgenomen).
Kaderstellende nota’s
§ Sportnota ‘Sport in beeld’ (raadsbesluit uit 2003)
§ Nota ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’(B&W 8 december 2009)
§ High Five – cultuurnota
§ Raadsbesluit om 1% van de overschotten in jaarrekening en bestuursrapportages te storten in reserve Kunst
Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

Zwembad “Het Ravijn” (aantal bezoeken):
Vrijzwemmen binnen
Vrijzwemmen buiten
Doelgroepen
Leszwemmen
Bewegingsonderwijs
Verenigingsgebruik
Overige verhuur

48.184
16.971
5.881
13.813
19.666
69.280
1.133

50.000
20.000
6.000
15.000
19.000
65.000
3.500

50.000
15.000
6.000
15.000
19.000
65.000
3.500

1.400
3.450
4.500

1.400
3.500
4.700

1.400
3.500
4.700

88
424.177
1.019
4.055
6.480

89
410.000
950
4.250
6.250

89
420.000
1.000
4.000
6.250

54
10.754
17.255
18.249

40
9.400
19.000
15.000

35
8.250
17.000
21.000

Overige gegevens sport:
Cursus kennismaken met sport. Deelnemers:
Schoolsporttoernooien. Deelnemers:
Sport- en spel uitleen. Uitleningen:
Bibliotheek (vijf vestigingen):
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

openingsuren (per week)
uitleningen
leden 65+
leden 18 – 65 jaar
jeugdleden 0 – 18 jaar

ZinIn theater:
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

voorstellingen
bezoekers voorstellingen
bezoekers Dorpshuisfunctie
bezoekers commerciële activiteiten
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Wat willen we bereiken
-

Kwalitatieve goede sportvoorzieningen, waarbij burgers een eigen verantwoordelijkheid
nemen
Zoveel mogelijk handhaven van de cultuurvoorzieningen, uitgaande van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en toepassing van het profijtbeginsel
Een sterk cultureel verenigingsleven

Wat doen we daarvoor
Kwalitatieve goede sportvoorzieningen
Het sportbeleid in de gemeente Hellendoorn richt zich tot op heden op twee pijlers: accommodatiebeleid en sportstimuleringsbeleid. Deze pijlers bieden op basis van een integrale aanpak
uitstekende kansen om te komen tot een “integraal model” waarbij sport wordt benut als middel in
het kader van gezondheidsbevordering, sociale samenhang, innovatie, economische ontwikkeling
en werkgelegenheid. De economische situatie en omvangrijke Rijksbezuinigingen op het gemeentefonds leiden echter ook tot een taakstelling voor sport en noodzaken tot een herbezinning op de
invulling van de gemeentelijke taken op sportgebied. Dit zal ook zijn weerslag krijgen op het toekomstig te ontwikkelen en te voeren sportbeleid.

Taakstelling sport
Voor sport staan structurele taakstellingen met ingang van 2014. De taakstellingen voor 2011 en
2012 zijn al geëffectueerd. De taakstelling voor 2014 bedraagt € 116.204,- en wordt als volgt
ingevuld:
- Binnensportaccommodaties:
a. Afstoten van gymlokaal Smidsweg € 1.221,-b. Verminderen formatie beheer en onderhoud binnensport € 30.000,-- Buitensportaccommodaties:
a. Temporiseren investeringen buitensport € 9.212,-- Stimulering sportdeelname:
a. Beëindigen subsidie voor reiskosten door deelname aan internationale topwedstrijden
€ 5.796,-b. Beëindigen subsidie kadervorming € 3.475,-c. Beëindigen subsidie huldiging/sportverkiezing € 5.500,-- De algemene taakstelling van € 30.000,-- excl. 6% btw voor binnen- en buitensport is in
samenspraak met het ‘sportveld’ ingevuld:
o De extra inkomsten, bij gelijkblijvend gebruik, worden voor het gebruik van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties vastgesteld op € 16.000,--.
o De extra inkomsten voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties
worden vastgesteld op € 16.000,--.
- De taakstelling van € 31.000,-- excl 6% btw voor Het Ravijn – zwem sport zorg – is ook in
samenspraak met ‘het sportveld’ ingevuld:
o Realisatie van een kostenreductie van € 10.000,--, o.a. via technische aanpassingen
en efficiencymaatregelen op activiteitenniveau.
o
De extra inkomsten, bij gelijkblijvend gebruik, vanuit verenigingsgebruik in Het Ravijn
vast te stellen op € 24.000,--.
De tariefsverhogingen en het beëindigen van de subsidies treffen verenigingen en organisaties en
betekenen een lastenverzwaring.

Scholencluster De Twijn
In de plannen voor scholencluster De Twijn is de bouw van een nieuw gymlokaal ter vervanging
van het gymlokaal aan de Schoolstraat meegenomen. Het gymlokaal Schoolstraat valt binnen het
project herontwikkeling Spoortheater. Eerder sloot de planning van beide projecten niet op elkaar
aan. Wij hebben nu overeenstemming met de toekomstig eigenaar om het gebruik van het gymlokaal Schoolstraat met een jaar te verlengen. Het eigendom van het gymlokaal gaat per 1 juli 2014
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over in plaats van op 1 juli 2013. Vertrekpunt is dat het gymlokaal aan de Schoolstraat per 1 juli
2014 buiten gebruik wordt gesteld.

Combinatiefuncties, buurtsportcoaches, Sportimpuls en €1 euroregeling breedtesport
In het verlengde van de combinatiefuncties heeft het Rijk de Impuls omgevormd tot de “Brede
impuls combinatiefuncties”. Dit betekent dat het kabinet extra geld inzet om op buurtniveau het
sport- en beweegaanbod te verbreden. Dit programma heet ‘Sport en Bewegen in de buurt’. De
buurtsportcoach is in dit programma de combinatiefunctionaris. In totaal hebben wij per 1 januari
2014, binnen diverse beleidsvelden, 6,48 fte gerealiseerd.
Naast het programma ‘Sport en Bewegen in de buurt’ is ook de ‘Sportimpuls’ vanuit het
NOC*NSF gestart. Jaarlijks kunnen sport- en beweegaanbieders, waaronder ook scholen, een subsidie aanvragen om een nieuw initiatief te kunnen starten rond het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Per initiatief is minimaal € 8.000,-- en maximaal € 15.000,-- beschikbaar.
De provincie Overijssel heeft een verzoek voor 2013 en 2014 om subsidie te verstrekken voor
breedtesport via de zgn. “1 euro-regeling breedtesport 2013-2014” gehonoreerd. Voor beide jaren
gezamenlijk is in totaal € 71.592,-- beschikbaar. Deze subsidie kan o.a. ingezet worden voor inzet
van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches, sportstimuleringsmaatregelen voor groepen
uit de samenleving die te weinig of niet aan bewegingsactiviteiten deelnemen, participatie- en reÏntegratietrajecten, sportstimuleringsactiviteiten gekoppeld aan gebiedsgericht werken en verenigingsondersteuning in relatie tot versterken van de maatschappelijke rol van verenigingen en het
bevorderen van een veiliger sportklimaat.

Ontwikkeling van meisjes- en damesvoetbal
Vanuit de gemeentelijke voetbalverenigingen komen de laatste jaren steeds meer signalen over een
structurele toename binnen de verenigingen van meisjes- en damesvoetbal. Dit leidt volgens meerdere verenigingen met name tot capaciteitsproblemen voor wat betreft het aantal beschikbare
was- en kleedruimten. In 2014 wordt nader ingegaan op het te voeren gemeentelijk beleid en de
ontwikkeling van meisjes- en damesvoetbal.

Het Ravijn – zwem sport zorg –
In Het Ravijn – zwem sport zorg – komen vele functies samen, zoals topsport, talentontwikkeling,
breedtesport, bewegingsonderwijs, recreatie, revalidatie, sporten en bewegen met een beperking
en specifieke doelgroepactiviteiten zoals zwemlesssen en aquasporten. De effecten van een keuze
voor een functionele accommodatie i.p.v. een recreatieve accommodatie worden steeds duidelijker zichtbaar in de gebruikssituatie en de bedrijfsvoering. Met name de maatschappelijke functie
heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vertaalt zich in een sterk toegenomen vast gebruik
door verenigingen.
De recreatieve functie verloopt voor wat betreft het bezoek aan het binnenbad conform verwachting. Voor het buitenbad is het met de ervaring van twee zomers reëel om, bij een gelijk aanbod
qua voorzieningen en openingstijden en bij vergelijkbare weersomstandigheden, voor de komendejaren uit te gaan van 15.000 i.p.v. 20.000 bezoekers per jaar.
Op basis van demografische ontwikkelingen is ook een verschuiving in doelgroepen waarneembaar. Minder kinderen en een toenemende vergrijzing leiden tot een terugloop van de deelname
aan particulier leszwemmen en enkele doelgroepen. Daar tegenover staat een toenemende belangstelling van ouderen voor sporten en bewegen in Het Ravijn en biedt volop kansen. Op beide ontwikkelingen wordt in relatie tot het optimaliseren van de exploitatie vanaf 2014 actief ingespeeld.
Alle inkomsten en uitgaven zijn vanaf 2014 reëel geraamd. Inmiddels is gebleken dat de lagere
inkomsten opgevangen konden worden door besparingen in de uitgavensfeer. Wel merken we op
dat de ontwikkeling van de horecafunctie en de invulling van de zorgvloer op dit moment nog niet
duidelijk is en dat blijft een risicofactor in de bedrijfsvoering. Op dit punt zullen wij u blijven informeren
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Zoveel mogelijk handhaven van cultuurvoorzieningen
Cultuurvoorzieningen en vrijwilligersinitiatieven
Een aantal bestaande subsidies voor vrijwilligersorganisaties (jeugd, evenementen, kunst en cultuur, vrijwilligersorganisaties, wijk-buurt, en leefbaarheid) wordt in één budget ondergebracht.
Iedere kern ontvangt een vast budget per kern, waarbij tweejaarlijks een plan wordt opgesteld.
Belangrijk is dat de kernen zelf de mogelijkheden krijgen om creatief gebruik te maken van de middelen, omdat de subsidie niet meer en niet minder is dan een waarderingssubsidie waarbij een deel
van de kosten gedekt worden. Voordelen zijn aansluiting bij de lokale situaties en dus meer draagvlak voor de activiteiten, versterking van de lokale sociale infrastructuur (dus ook voor de woonservicegebieden) en minder bureaucratie.

De Muziekschool Twente
De Muziekschool Twente, tegenwoordig Kaliber Kunstenschool, heeft de afgelopen jaren bezuinigingen opgelegd gekregen. Er zijn in een eerder stadium afspraken gemaakt om de komende jaren
te bezuinigen, oplopend tot een bezuiniging van € 165.000,-- structureel vanaf 2015. Ook is afgesproken om eventuele verdere bezuinigingen niet eerder dan in 2016 te effectueren. Het voorstel
is nu om de subsidie voor de muziekschool met ingang van 2016 helemaal te beëindigen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt € 240.000,--. Een deel van dit budget moet gereserveerd
worden voor het exploitatietekort van de Holtink dat dan onstaat (€ 17.000,--). Daarnaast wordt €
33.000,-- gereserveerd voor flankerend beleid. Zo moet bijvoorbeeld worden onderzocht in hoeverre de muziekverenigingen is staat zijn/blijven om jongeren op te leiden. Het te bezuinigen bedrag
komt daarmee op € 190.000,--.

Kulturhusorganisatie ZINiN
In 2011 is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aanvullend te bezuinigen op de subsidie voor het theater. Het theater had al een oplopende bezuinigingstaakstelling in 2014 van
€ 165.000,-- (bovenop de algemene taakstelling van 8%). Onderzocht is bij welk minimaal aantal
voorstellingen ZINiN nog een serieuze professionele theaterfunctie behoudt. Wanneer die professionele functie niet meer als zodanig gezien wordt, kan dat negatieve effecten hebben voor de andere functies, waaronder de amateurs, de sponsoring en de verhuur.
De conclusie uit dit rapport is dat het minimum niveau om nog een echt theater te zijn, wordt beredeneerd op 50 professionele voorstellingen per jaar. De ondergrens voor de gemeente wordt in
dat beeld op 30 te subsidiëren professionele voorstellingen gesteld. Het onderzoeksbureau
LAgroup gaat er overigens van uit, dat de ZINgevers niet terug zullen gaan in sponsoring. Een bezuiniging door het aantal professionele voorstellingen met tien te verminderen levert per jaar
€ 11.500,-- op, bovenop de bezuinigingen die al benoemd zijn.

Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Ombuigingen (Kadernota)

Afstoten gymlokaal Smidsweg
Temporisering investeringen buitensport
Vermindering professionele voorstellingen
theater
Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties
Uitstel bezuiniging HOI (Nieuw)

1.221
9.212
5.750
66.030
-8.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

74.213

-7.931.945

-8.289.199

-7.596.933

-7.931.945

-8.289.199

-7.522.720

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN
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BATEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Ombuigingen (Kadernota)

Algemene taakstelling BLOS
Beperken sportsubsidies

30.000
14.771

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

44.771

3.853.621

4.199.749

1.295.260

TOTAAL BATEN

3.853.621

4.199.749

1.340.031

Saldo programma (baten minus lasten)

-4.078.324

-4.089.450

-6.182.689

Totaal Bestaand beleid

Toelichting
Ten opzichte van de begroting 2013 is er een nadelig saldo op dit programma van € 2.100.000,--,
Dit komt omdat voorheen de bijdrage van € 2.504.000,-- uit de reserve strategische projecten in
dit programma was opgenomen. De reserve is in 2013 opgeheven.
In 2013 was daarnaast eenmalig een voordeel als gevolg van vrijval van de voorziening privatisering was- en kleedruimten opgenomen ad € 245.000,--.
In de eerste bestuursrapportage hadden wij gemeld dat een tekort van € 31.000,-- voor het
zwembad ten laste van de post onvoorzien van de reserve strategische projecten werd gebracht.
In 2014 is dit taakstellend op te lossen binnen de exploitatie van het Ravijn en dit wordt gerealiseerd door onder andere tarievenmaatregelen. Daarnaast zijn in 2014 de kapitaallasten €
215.000,-- lager (rente en afschrijvingen van sportaccommodaties).
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Programma 9:

Maatschappelijke ondersteuning

Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.H. Coes
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas

Wat betreft het
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De eerste jaren
heeft de nadruk gelegen op het optimaal regelen van de (nieuwe) individuele voorzieningen en de
adviesfunctie. Nadat hieraan was voldaan, is - in de geest van de Wmo - de verantwoordelijkheid
van het “samen leven” door de gemeente meer teruggelegd bij de inwoners en hun sociale verbanden. Ook maatschappelijke organisaties zijn gestimuleerd om hierin een meer actieve rol te
gaan vervullen. In de tweede kadernota en beleidsagenda maatschappelijke ondersteuning 2011–
2014 “Meer samenleven”, die in subregionaal verband tot stand is gebracht, is dan ook meer
accent gegeven aan de domeinen “Samenleven in buurt en dorp”, “Vrijwilligerswerk” en “Mantelzorg”.
Diverse onderwerpen inzake ‘Maatschappelijke ondersteuning’ komen in dit programma aan de
orde: leefbaarheid, opvoedondersteuning, vrijwilligerswerk, het loket Welzijn, Inkomen en Zorg,
mantelzorgondersteuning, voorzieningenniveau wonen, welzijn en zorg, gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid.
De afgelopen jaren zijn al veel wijzigingen doorgevoerd die direct te maken hebben met de decentralisaties. De clusters Welzijn en Werk en Inkomen zijn samengevoegd tot het cluster Samenleving. Loketten zijn samengevoegd, consulenten worden aangestuurd door één teamhoofd en er is
een beleidsteam ontstaan. De uitbreiding van taken, personeelskracht en financiële risico’s heeft
gevolgen voor de gehele organisatie van de gemeente. Over de organisatieontwikkeling als gevolg van de decentralisatie wordt natuurlijk intern gesproken, maar ook met andere gemeenten,
de VNG en het ministerie.
Kaderstellende nota’s
§ Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016
§ Nota vrijwilligersbeleid “Vrijwilligers zijn goud waard” (2006)
§ Verordening Wmo (raadsbesluit 2013)
§ Financieel besluit Wmo (collegebesluit 2011)
§ Verstrekkingenboek Wmo (actualisatie juni 2010)
§ Nota cliëntparticipatie / Nota Wmo-raad (2008)
§ Visie wonen, welzijn en zorg 2010–2014 “Samenwerken aan een blijvend vitale samenleving” (raadsbesluit 2011)
§ Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 subregio midden Overijssel “Meer
samenleven” met beleidsagenda gemeente Hellendoorn (raadsbesluit 2011)
§ Algemene Subsidieverordening samenleving 2011 (2011)
§ Beleidsuitgangspunten Budgetsubsidie (2008)
§ Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2010 - 2012
§ Nadere regels accommodaties (2011)
Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning
Rolstoelen
Vervoer
Woningaanpassingen

€ 117.186
€ 712.353
€ 194.837
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€ 225.000
€ 700.000
€ 250.000

€ 225.000
€ 700.000
€ 250.000

Kerngegevens

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

Hulp bij het huishouden – Zorg in natura

€ 2.207.128

€ 2.060.000

Hulp bij het huishouden – PGB
Eigen bijdragen

€ 1.806.008
€ 847.032

€ 2.000.000
€ 825.000

€ 2.060.000
€ 2.000.000
€ 892.000

5.329

5.000

5.000

Aantal aanvragen (totaal)

Wat willen we bereiken
-

Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners
Zelfstandige deelname van inwoners aan de maatschappij onder andere door het inrichten
van woonservicegebieden en het beproeven van gebiedsgericht werken
Behoud van sociale samenhang en leefbaarheid
Ondersteuning van inwoners door een solide armoedebeleid, re-integratiebeleid en goede
zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Wat doen we daarvoor
Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om al datgene te doen wat nodig en mogelijk is om volwaardig te participeren in de maatschappij, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, in
hun bestaan te voorzien en zelfstandig te kunnen wonen. Verantwoordelijkheid hiervoor zal meer
worden teruggelegd bij de inwoners en hun sociale verbanden, ook in het kader van het uitgangspunt van overheidsparticipatie. Beproefde “Eigen Kracht” methoden zoals De Kanteling zullen hierbij worden ingezet. De Kanteling staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo.
De Kanteling is vooral een andere manier van werken, waarbij wij willen bereiken dat mensen
met een beperking in eerste instantie ondersteund worden om betere kansen voor zichzelf te
creeëren (eventueel met ondersteuning van hun omgeving), om volwaardig mee te doen aan de
samenleving. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen
van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

Zelfstandige deelname aan de maatschappij
Met de integrale beleidsvisie wonen, welzijn en zorg en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma is voorgesorteerd op een veranderde invulling van het sociale domein. Een belangrijke
ontwikkeling hierbij is de ontwikkeling van woonservicegebieden. De gemeente Hellendoorn kent
verschillende vormen van gebiedsgericht werken. Het ontwikkelen van woonservicegebieden is
een vorm van gebiedsgericht werken, waarbij met name gestuurd wordt op de ontwikkeling van
basisvoorzieningen zodat inwoners kunnen meedoen en meebouwen aan de samenleving.
Het deelproject “Verhogen aandeel geschikt wonen in de particuliere woningvoorraad” heeft tot
doel zoveel mogelijk woningen geschikt te maken zodat inwoners zolang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Er wordt hierbij een appél gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van
woningeigenaren en de bouwwereld. Het deelproject bestaat uit de lokale en provinciale campagne “Lang zult u wonen”, waarbij bewustwording van het belang en inzicht in de mogelijkheden
van levensloopbestendig (ver)bouwen bij inwoners, bouwwereld en gemeente wordt nagestreefd.
Het doel van het deelproject “Versterken multifunctionele accommodatie per woonservicegebied”
is de voorwaarden te scheppen voor ontmoeting en gezamenlijk actief zijn.

Behoud sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente
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Op diverse terreinen zetten we ons in om de sociale samenhang en leefbaarheid in onze gemeente te versterken. Verenigingen Plaatselijk Belang, dorpsraden, wijk- en buurtverenigingen
vervullen een belangrijke rol in het bevorderen van gemeenschapszin. Voor vrijwilligersorganisaties verandert er het nodige. Omdat we meer ruimte en verantwoordelijkheden terug willen leggen in de samenleving en daarnaast ook een aantal interne bezuinigingen op willen vangen kiezen
we voor een sterke vereenvoudiging van de subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties.
Het aantal subsidiestromen wordt beperkt. Een belangrijk element hierin is dat we verschillende
bestaande subsidies voor leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in één
budget willen onderbrengen en van daaruit een budget per kern toekennen. Daarbij wordt tweejaarlijks een plan opgesteld door de gezamenlijke organisaties in de kern, die in 2013 een structurele subsidie voor deze activiteiten ontvangen. Belangrijk is dat de kernen zelf de mogelijkheden
krijgen om creatief gebruik te maken van de middelen en daarin zelf de prioriteiten te bepalen.

Ondersteuning inwoner door een solide armoedebeleid, re-integratiebeleid en
goede zorg- en welzijnsvoorzieningen
Individuele ondersteuning zal aan burgers worden geboden op basis van de Wmo, de Wwb, de
Wsw, schuldsanering of het centrum voor jeugd en gezin. Doelstelling is dan de inwoner op weg
te helpen naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de maatschappij, waarbij aandacht is
voor de beperkingen, maar uitgegaan wordt van de mogelijkheden en de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner: "Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien nodig".
Door de onvoorspelbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving, bezuinigingen en de kortingen die
zullen worden toegepast bij de transities, moet gekozen worden voor een soberder uitwerking
van beleid op bepaalde onderdelen van maatschappelijke ondersteuning. Er worden geen aparte
beleidsplannen opgesteld voor ouderenbeleid en vrijwilligerswerk. Wel worden - op basis van de
kadernota maatschappelijke ondersteuning en vanuit het perspectief van inclusief beleid - verbindingen gelegd met bestaand en nieuw beleid. Zo zijn ouderen een belangrijke doelgroep in het
beleid wonen, welzijn en zorg, de ontwikkeling van woonservicegebieden en vrijwilligerswerk. Zo
zullen de mogelijkheden van vrijwilligerswerk worden meegenomen in het vormgeven aan de
transities en de Wet Werken naar Vermogen.
Duidelijk is dat de rijksoverheid een efficiencykorting toepast op de middelen die gepaard gaan
met de decentralisaties. Omdat de budgetten nog niet bekend zijn en het uitgavenpatroon ook
nog niet goed kan worden ingeschat zijn de financiële risico’s voor gemeenten aanzienlijk. De
schaalgrootte van de decentralisaties wordt op dit moment ingeschat op enkele tientallen miljoenen per jaar voor de gemeente Hellendoorn. De bezuinigingen op rijksniveau hebben zeer waarschijnlijk ook invloed op het maatschappelijk vastgoed, zeker als instellingen vestigingen moeten
sluiten.

Versterking van dienstverlening en voorzieningenniveau wonen, welzijn en zorg
De Welle is werkzaam op de domeinen “Samenleven in buurt en wijk”, “Opgroeien en ontwikkelen”, “Vrijwilligerswerk” en “Meedoen makkelijker maken”. Haar corebusiness is het bevorderen
van samenleven in buurt en wijk voor álle leeftijdsgroepen en kwetsbare inwoners, het bevorderen van vrijwilligerswerk en het bieden van voorliggende voorzieningen die het meedoen makkelijker maken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke voorwaarden (sociale infrastructuur) voor zelfredzaamheid, omzien naar elkaar en een basis voorzieningenniveau. Een belangrijk kader hiervoor is
de ontwikkeling van woonservicegebieden.
Zoals reeds afgesproken in de programmabegroting 2011 zal De Welle vanaf 2014 een bezuiniging van structureel € 172.000,-- realiseren. Deze extra bezuiniging voor De Welle in 2014 moet
ook bezien worden in het kader van de transformaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Vanaf 2016 zal het subsidiebudget met opnieuw € 55.000,-worden verlaagd; dit houdt in dat er sprake zal zijn van minder ondersteuning op het gebied van
sociaal-culturele activiteiten, algemeen jongerenwerk en de ondersteuning van wijkverenigingen.
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Decentralisatie Begeleiding en versobering AWBZ
De groeiende vraag naar dienstverlening en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg gaat niet gepaard met een navenante groei van de (financiële) middelen. Het Rijk grijpt in
door de AWBZ te versoberen tot een wet die ondersteuning biedt louter aan chronisch zieken en
gehandicapte burgers. Deze aanpassingen zullen de gemeente direct (nieuwe taken gedecentraliseerd) of indirect (burgers die voorheen AWBZ-ondersteuning ontvingen, en nu zijn aangewezen
op de Wmo) raken. Maar deze versobering van het beleid leidt vooral tot veranderingen in de
samenleving waarbij de gemeente in moet zetten op meer preventieve en algemene voorzieningen
en minder curatieve, individuele voorzieningen. Dit beleid zal zoveel mogelijk worden vormgegeven op Twents niveau.

Beleidsaanpassingen Wmo
De nieuwe Wmo-verordening die onlangs is vastgesteld in de gemeenteraad kent een beperkt
aantal beleidswijzigingen, vooral omdat de manier van werken nog niet uitgekristalliseerd is. De
nieuwe kanteling maakt wel al integraal onderdeel uit van deze nieuwe verordening, waardoor er
nu al meldingsgesprekken worden gevoerd. De consequenties van de decentralisatie zijn nog
onvoldoende duidelijk, maar wel moet er voor 2015 een nieuwe verordening worden opgesteld.

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Totaal Investeringen / nieuw beleid

Begroot
2013

Begroot
2014

0

0

0

Totaal Bestaand beleid

-15.710.241

-15.445.718

-15.846.276

TOTAAL LASTEN

15.710.241

15.445.718

15.846.276

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

BATEN

Investering

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

0

6.802.943

7.613.752

6.931.317

TOTAAL BATEN

6.802.943

7.613.752

6.931.317

Saldo programma (baten minus lasten)

-8.907.298

-7.831.966

-8.914.959

Totaal Bestaand beleid

Toelichting
Programma 9 kent in 2014 een groot verschil ten opzichte van 2013. Voor een groot deel wordt
dit veroorzaakt door besluitvorming in vorige begrotingen. In 2013 is bijvoorbeeld eenmalig een
bedrag van € 300.000,-- uit de reserve Wmo onttrokken . De bezuinigingstaakstelling voor De
Welle is in 2014 € 100.000,-- hoger, maar daar was al toe besloten bij de programmabegroting
2011. Daarnaast is er in 2013 een bate van € 800.000,-- opgenomen i.v.m. liquidatie van stichting De Holtink, maar dat is uiteraard niet structureel. Een aantal budgetten is met ingang van
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2014 geclusterd in dit programma in verband met een wijkgerichte benadering van de subsidiering van vrijwilligersorganisaties. Kapitaallasten, apparaatskostenverdeling en het egaliseren van
meerkosten met de reserve Wmo zijn de overige componenten die verantwoordelijk zijn voor
(kleinere) verschillen ten opzichte van 2013.
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Programma 10: Sociale voorzieningen
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Mevr. H. Bakhuis-Horstink
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas

Wat betreft het
Werk gaat boven uitkering. Werk is voor burgers een middel om maatschappelijk en economisch
zelfredzaam te zijn. Het niet hebben van werk is dus een probleem, primair voor de werkloze zelf,
maar ook voor de samenleving als geheel. Dit probleem is het afgelopen jaar alleen maar urgenter
geworden, door de snel gestegen werkloosheid. De economische crisis blijkt hardnekkiger dan
verwacht. De gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar, en vragen om een stevige aanpak.
Daartoe intensiveren we de samenwerking met het bedrijfsleven, zowel in de beleidsontwikkeling
(bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van SROI bij inkoop en aanbestedingen) als in de beleidsuitvoering (bijvoorbeeld door het vrijmaken van formatie voor een accountmanager arbeid en
bedrijven). Daarbij is het onze inzet om zoveel mogelijk personen uit de gemeentelijke doelgroepen
(Wwb en Wsw) te plaatsen op reguliere arbeidsplaatsen of leer/werkplekken bij bedrijven. Daarnaast stimuleren we ook de re-integratie van mensen uit de WW, zowel uit sociaal belang als ter
beperking van de instroom in de WWB.
Als gemeente voeren we regie. We wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en zijn
streng en rechtvaardig. Voor de groep mensen die extra ondersteuning nodig heeft, willen we
voorkomen dat er maatschappelijke of sociale uitsluiting dreigt. Wij bieden begeleiding zoals activering, schulddienstverlening of een geldelijke ondersteuning. We voeren overleg met maatschappelijke partijen zoals: het cliëntenplatform Werk en Inkomen, Stichting Hulpfonds Hellendoorn,
Woningstichting Hellendoorn, Stichting BOOM, kerken, Netwerk Sociale Zekerheid, Steunpunt
minima, ouderenorganisaties en vluchtelingenwerk.
Kaderstellende nota’s
§
§
§
§

§
§

Re-integratieverordening (raadsbesluit 2012)
Verordening maatschappelijke participatie (raadsbesluit februari 2012)
Besluit beleidsregels bijdrageregeling bijzondere bijstand (collegebesluit december 2013)
Raadsbesluit 17 april 2012 inzake toekomst Soweco (voorstel inzake lokale uitvoering
WSW en uittreding uit de GR SOWECO) en raadsbesluit 26 september 2013 inzake intrekking van het voornemen tot uittreding uit de GR SOWECO
Verordening langdurigheidstoeslag (februari 2012)
Beleidsplan Schulddienstverlening (raadsbesluit november 2012)

Kerngegevens
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van
het armoedebeleid
Aanvragen bijzondere bijstand
Uitkeringen Wet Werk en Bijstand (WWB)
en aanverwante wetten
Aantal personen uitstroom
Aantal bijstandscliënten WWB als percentage van het aantal inwoners (bijstandspercentage)
Gemiddelde doorlooptijd aanvragen WWB
Uitstroom WWB als percentage van het totale cliëntenbestand (uitstroompercentage)

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

444

450

475

416
371

400
440

425
450

127 Wwb
11 Ioa
1,04

100 Wwb
5 Ioa
1,23

100 Wwb
5 Ioa
1,26

32 werkdagen
37%

34 werkdagen
24%
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34 werkdagen
23%

Wat willen we bereiken
-

Daar waar dat onvoldoende zelf opgepakt kan worden een ondersteunende overheid door
een solide armoedebeleid en een goede schulddienstverlening
Daar waar dat onvoldoende zelf opgepakt kan worden een ondersteunende overheid door
een solide re-integratiebeleid, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven
Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en creativiteit van burgers
Het rechtmatig (hoogwaardig handhaven) en doelmatig uitvoeren van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten
Zorgen voor een sociaal verantwoorde en financieel beheersbare uitvoering van de Wsw
door voorbereiding lokale uitvoering

Wat doen we daarvoor
Solide armoedebeleid
Het is belangrijk om voorzieningen voor burgers op maat aan te bieden en, daar waar maatschappelijke of sociale uitsluiting dreigt, te zorgen voor begeleiding (maatschappelijke opvang of schulddienstverlening) of een geldelijke ondersteuning. Daarom:
- zorgt de gemeente voor een goede uitvoering van de bijzondere bijstand;
- zorgt de gemeente voor een preventief beleid en een goede uitvoering en samenwerking met
ketenpartners (zoals Stichting BOOM en Hulpfonds) op het gebied van de schulddienstverlening;
- zorgt de gemeente, binnen de mogelijkheden van de wet, voor categorale tegemoetkomingen,
zoals declaratiefonds, duurzame gebruiksgoederen en school- en verenigingenfonds;
- bevordert de gemeente deelname aan sport, cultuur en verenigingsleven van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen;
- blijft de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffingen voor cliënten met een minimuminkomen gehandhaafd.
Een aantal landelijke regelingen gericht op financiële compensatie van zorgkosten werkt in de praktijk niet goed. Het Kabinet is van plan die regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken
(Wtcg), Compensatie eigen risico (CER) en de Regeling specifieke zorgkosten af te schaffen. Een
wetsontwerp is in voorbereiding. De helft van het thans beschikbare budget wordt vervolgens
overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten kunnen vervolgens bepalen hoe het budget
wordt ingezet; als bijzondere individuele bijstand of als Wmo voorziening. Wij kiezen om het budget in 2014 in te zetten als bijzondere individuele bijstand en vervolgens voor 2015 en verder
aanvullend beleid te ontwikkelen.

Stadsbank Oost Nederland (SON)
De verwachting is dat de kosten van de SON in 2014 licht stijgen. Reden hiervan is de toename
van het aantal aanvragen door de economische situatie. Vanaf 2015 zal het budget dalen en
wordt er rekening mee gehouden dat minder mensen een beroep hoeven te doen op schuldhulpverlening.
Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt verder gezocht naar efficiencymaatregelen, beperking van de interne kosten en alternatieve financiering van de producten. De Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening is op 1 juli 2012 in werking getreden. De wet leidt tot verzwaring van de administratieve lasten binnen de SON.
De Raad heeft een plan vastgesteld waarin de doelstelling en de kwaliteitseisen van integrale
schulddienstverlening zijn vastgelegd. Het college dient de regie te voeren over de integrale
schuldhulpverlening. Voor de gemeente Hellendoorn geldt dat de schuldhulpverlening al integraal is
opgenomen in het beleid.
Met Stichting BOOM zijn afspraken gemaakt over de schulddienstverlening. Om er voor te zorgen
dat de stichting gebruik kan maken van voldoende goed opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers
ontvangt de stichting subsidie.
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Armoede effect rapportage
Op verschillende beleidsterreinen worden beslissingen genomen die nadelige financiële gevolgen
hebben voor mensen met een laag inkomen. De gemeente streeft ernaar, daar waar mogelijk, deze
financiële gevolgen zo gering mogelijk te houden. We willen in dit kader een beter zicht geven op
relevante besluiten en hun gevolgen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen
voor inwoners met een laag inkomen.
In het hierna volgende overzicht geven wij in hoofdlijnen weer wat de betreffende beleidsterreinen
zijn, de mogelijke financiële gevolgen en welke oplossingen en voorzieningen zijn getroffen om de
minima zoveel mogelijk te ontzien. De hieronder geschetste opsomming is niet limitatief. Door de
huidige financiële situatie van de overheid zijn vele bezuinigingsmaatregelen in voorbereiding. De
gevolgen hiervan zijn nog niet in deze armoede effect rapportage weergegeven.
Beleidsterrein

Huidig beleid

Huidige regeling minima

Belastingen / Groen en Afval
/ Riolen

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
worden geïnd via gemeentelijke aanslag
Legesheffing voor gemeentelijk identiteitsbewijs en Nederlands paspoort
Toegangsprijs zwembad, zwembadpasje met foto
Ritprijzen collectief vraagafhankelijk
vervoer
Legesheffing voor aanvragen gehandicaptenplaatsen en ontheffingen van de
wegenverkeerswet

Volledige of gedeeltelijke kwijtschelding

Burgerzaken
Sport
Verkeer
Wegen, riolen en verkeer

Vergoeding uit het declaratiefonds
Vergoeding uit het declaratiefonds
Gereduceerd tarief
Geen

Speerpunten 2014
- Het huidige beleid voor schulddienstverlening wordt ongewijzigd voortgezet. Inwoners kunnen
onder dezelfde voorwaarden aanspraak maken op schuldhulpverlening. De dienstverlening
moet bekostigd worden binnen de kaders van het beschikbare budget. De dienstverlening
(prijskwaliteit en aanbod) is vergelijkbaar met het voorgaande jaar;
- De verwachting is dat er een toenemend beroep gedaan wordt op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het hulpfonds, waarbij nog niet exact is aan te geven voor welke bedragen.
- De samenwerking met de ketenpartners verder optimaliseren. Stichting BOOM ontvangt subsidie voor de opleiding en scholing van vrijwilligers.

Solide re-integratiebeleid
Vooral de snelle stijging van het aantal WW’ers is een zorgelijke ontwikkeling. In dat kader zijn in
2012 via het regionaal project arbeidsmarktbeleid regio Almelo nieuwe afspraken gemaakt over de
werkgeversbenadering. De gemeentelijke accountmanagers van de 6 gemeenten werken hiervoor
samen met de accountmanagers van het UWV. De gemeente Hellendoorn heeft in dit kader besloten om ingaande 2013 uit het Participatiebudget extra middelen vrij te maken om de huidige functie van bedrijfscontactfunctionaris aan te passen tot accountmanager voor zowel economische als
sociale zaken. Deze functie is per 1 september 2013 daadwerkelijk ingevuld en operationeel. Dit
betekent een extra inzet om vacatures, werkervaringsplaatsen of andere initiatieven in het kader
van SROI vanuit het bedrijfsleven te realiseren en zoveel mogelijk in te vullen met werkzoekenden
uit de gemeentelijke bestanden.
Wettelijke ontwikkelingen
De invoering van de Participatiewet is met één jaar uitgesteld (tot 1 januari 2015) als gevolg van
het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft afgesloten met de sociale partners. Het
wetsvoorstel wordt bovendien inhoudelijk aangepast op basis van de gewijzigde beleidslijnen in
het sociaal akkoord. De hoofdlijnen hiervan zijn bekend gemaakt in de brief van het kabinet aan de
Tweede Kamer van 27 juni 2013. Over de verdere uitwerking wordt op landelijk niveau nog gesproken in de zogenaamde “werkkamer”, waarin zowel sociale partners als gemeenten (via de VNG)
participeren.
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Uitgangspunt van de Participatiewet blijft om de bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning, op te nemen in één regeling. De gemeenten krijgen de centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. Zij staan dicht bij de burger en kunnen
maatwerk leveren. Omdat naast de Participatiewet ook op andere beleidsterreinen (hervorming
langdurige zorg, jeugdzorg) decentralisaties worden voorgesteld, kunnen gemeenten nog beter
zorgen voor een samenhangende en integrale benadering van het sociale domein. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, biedt het kabinet gemeenten ruime beleidsvrijheid bij de
uitvoering van de Participatiewet.
Verder komt er een nieuwe aanpak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.
Werkgevers in de marktsector zijn bereid in de komende 10 jaar totaal 100.000 mensen met een
arbeidsbeperking aan werk te helpen. De overheid helpt in dezelfde periode 25.000 mensen extra
aan werk. In de wet wordt een quotum vastgelegd met jaarlijks te behalen aantallen. Dat quotum
wordt geactiveerd op het moment dat het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. Dit wordt
voor het eerst eind 2016 gemeten.
Het sociaal akkoord versterkt de al ingeslagen richting om de dienstverlening aan werkgevers en
werkzoekenden vorm te geven in 35 arbeidsmarktregio’s. Het kabinet geeft aan dat gemeenten en
sociale partners zorgen voor de oprichting van 35 Werkbedrijven, die moeten fungeren als schakel
tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen.
Het kabinet geeft uitdrukkelijk aan dat gemeenten de lead hebben bij de uitwerking, en hiervoor
samenwerken met UWV en sociale partners.
Per 1 januari 2015 is er volgens de Participatiewet geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. Mensen die niet meer in de Wsw kunnen instromen, kunnen een beroep doen op de gemeente
voor begeleiding naar werk. Het kabinet zet in op zoveel mogelijk plaatsen voor Wsw-ers bij reguliere werkgevers, gebruikmakend van de door het bedrijfsleven toegezegde arbeidsplaatsen voor
gehandicapten. Voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking zoveel ondersteuning nodig hebben dat zij niet in dienst kunnen komen bij reguliere werkgevers, organiseert de gemeente het “beschut werken”. Deze groep komt direct of indirect in dienst van de
gemeente. Landelijk wordt hiervoor uitgegaan van maximaal 30.000 arbeidsplaatsen. De uitwerking en financiering hiervan is nog niet bekend. Het zittende WSW-bestand blijft onder het huidige
Wsw-regime vallen. De Wsw krijgt met ingang van 1 januari 2015 te maken met een efficiencykorting oplopend tot € 290 miljoen verspreid over zes jaar.
Tenslotte zal de Wajong per 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk zijn voor mensen die volledig
en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Deze mensen worden elke 5 jaar herkeurd. Het zittend bestand wordt herkeurd en de mensen die arbeidsvermogen hebben, kunnen voor ondersteuning bij re-integratie en een uitkering een beroep doen op de bijstand.
De financiële ondersteuning voor het scheppen van arbeidsplaatsen voor gehandicapten wordt
geregeld door middel van een loonkostensubsidie. Deze subsidie zal worden berekend op basis van
het verschil tussen de loonwaarde van betrokkene en het minimumloon. Een eventuele aanvulling
tot het cao-loon komt voor rekening van de werkgever zelf. De invulling van deze regelgeving is
nog niet bekend. Ten aanzien van de financiering heeft het kabinet toegezegd dat de kosten hiervan ingaande 2015 ten laste van het inkomensdeel uit de WWB kunnen worden gebracht.
Uitvoering gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid
Voor de invoering van de nieuwe wet hebben de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn besloten tot intensivering van de al bestaande samenwerking. Ook hebben zij besloten de Wsw zelfstandig te willen uitvoeren, en hiervoor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op te richten.
Een zo lokaal mogelijke uitvoering en verantwoordelijkheid van de Wsw is en blijft ons uitgangspunt, met inschakeling van de werkgevers in de eigen gemeente en in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten. Met GR SOWECO en SOWECO NV zal overleg plaatsvinden. Onderzocht
wordt op welke wijze de lokale uitvoering gerealiseerd kan worden. Uitgaande van het eerder gekozen scenario voor oprichting van een gezamenlijke arbeidspool-onderneming vanuit lokale werkgevers, de gemeente en overige partijen is een business-/bedrijfsplan voorbereid waarin een structuur voor de lokale uitvoering voor delen van de participatiewet wordt geschetst. In 2014 nemen

Pagina 65 van 157

wij deel aan GR SOWECO. In de financiële paragraaf is nog uitgegaan van het betalen van een
uittreedsom, echter gelet op het tijdstip van besluitvorming zal bij de eerste begrotingswijziging
voorgesteld worden de begroting op dit punt te wijzigen. De verwachting is dat op dat moment
GR SOWECO ook de definitieve begroting 2014 heeft vastgesteld.
In onze visie kan deze structuur ook benut worden voor de re-integratie van andere doelgroepen,
om het “ontzorgen” van werkgevers beter te faciliteren. Dit zal in 2014 nader worden onderzocht.
Ons beleid ten aanzien van re-integratie en participatie van de doelgroep Wwb is mede gebaseerd
op een analyse van het cliëntenbestand op basis van de Participatieladder. In dat kader onderscheiden wij de volgende groepen.
• Voor jongeren tot 27 jaar wordt primair ingezet op het benutten van de bestaande reguliere
scholingsmogelijkheden. Voor de advisering van jongeren ten aanzien van dit punt wordt het regionale scholingsloket voor jongeren ingezet. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd om zelf actief
te zoeken naar leer/werkbanen, waarbij sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het opstellen van
CV’s wordt aangeboden. Door de samenwerking met jeugdzorg wordt gestreefd naar een sluitende aanpak voor jongeren, om te voorkomen dat jongeren zonder uitkering tussen wal en schip
vallen.
• Voor de meest bemiddelbare werkzoekenden uit het bestand wordt ingezet op zo snel mogelijke
bemiddeling naar werk of het opdoen van werkervaring, door de inzet van de gemeentelijke accountmanager arbeid en de re-integratieconsulenten. De plaatsing van werkzoekenden uit de gemeentelijke bestanden kan gefaciliteerd worden door inzet van loonkostensubsidies of een proefperiode met behoud van uitkering. Door de inzage in de bestanden van de UWV kan ook snel gekeken worden onder kandidaten met een WW-uitkering of onder kandidaten uit omliggende gemeenten.
• Voor dat deel van de doelgroep waarvoor aanbodversterkende maatregelen nodig zijn kunnen
re-integratietrajecten bestaande uit scholing, training en werkervaring worden ingekocht. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de rijksbezuinigingen op het participatiebudget. Wij zijn in
overleg met het re-integratiebedrijf React om te komen tot een goede afstemming tussen vraag en
aanbod van re-integratie-activiteiten. Op basis daarvan zal een voorstel worden gedaan voor de
inkoop van diensten gedurende het overgangsjaar 2014.
• Voor de langdurig werklozen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt willen wij
komen tot een nadere invulling van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de “tegenprestatie”
(zoals genoemd in de Wwb). Wij willen stimuleren dat zij deelnemen aan onbetaalde arbeid en/of
vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in samenwerking met lokale organisaties, zoals de vrijwilligerscentrale en de stichting vrijwillige thuiszorg. Bij
de ontwikkeling van dit beleid zal rekening worden gehouden met het lopende onderzoek van het
ministerie van SZW naar de wijze waarop gemeenten nu al invulling geven aan het beleid ten aanzien van tegenprestatie.
Om de werkloosheid aan te pakken heeft het kabinet enkele crisismaatregelen genomen. Zo is 50
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, waarvan de helft voor
regionale projecten. Via de arbeidsmarktregio Twente zijn hiervoor al regionale voorstellen ingediend. Daarnaast heeft het kabinet 600 miljoen euro vrijgemaakt voor co-financiering van sectorplannen in de periode 2014-2015 die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud
van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk.
Daarnaast werken de gemeenten in de regio Twente aan een aktieprogramma ter uitvoering van
het Twents Arbeidsmarktperspectief. Daarbij worden hiervoor ook de gereserveerde gelden uit de
Agenda van Twente ingezet. Vanuit onze gemeente wordt hierop ingespeeld door lokale initiatieven (in casu het leerlingbouwplaatsproject Daarlerveen) voor co-financiering in te dienen bij de
regio Twente. Ook zal in contracten met het bedrijfsleven een SROI (Social Return on Investment)
bepaling worden opgenomen. Verder zal met het bedrijfsleven nauw worden samengewerkt bij de
plaatsing van werkzoekenden.

Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers
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Als uitkeringsgerechtigden niet in staat zijn om te werken in een reguliere baan, wordt - bij wijze
van tegenprestatie - gestreefd naar inzet voor maatschappelijke activiteiten. Sociaal isolement
moet worden voorkomen. Uitgangspunt is het activeren van de uitkeringsgerechtigde. Per individu
worden afspraken gemaakt over maatschappelijke participatie, een zorgtraject of schulddienstverlening. Gelet op de korting op het participatiefonds, zal uitgegaan worden van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de cliënten. De instrumenten en inspanningen voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie worden ook ingezet om inburgeraars een volwaardige plaats te geven in de samenleving.
Met behulp van de eigen kracht conferentie (EKC) worden cliënten gewezen op hun eigen netwerk
en op hoe je samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst maakt.

Het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de Wet werk en bijstand
en aanverwante wetten
Huidig beleid: Wij streven ernaar dat de uitgaven aan uitkeringen worden gedekt door de rijksbijdrage en naar een kwalitatieve goede doelmatige uitvoering
De Participatiewet wordt naar verwachting per 1 januari 2015 ingevoerd. Vooruitlopend op die
wetswijziging wordt de WWB aangepast. Per 1 juli 2014 wordt naar verwachting de kostendelersnorm ingevoerd. Elk van de gezinsleden behouden een zelfstandig recht op bijstand. De hoogte
van de bijstand is afhankelijk van het aantal rechthebbende in het gezin: hoe meer rechthebbenden
in een gezin hoe lager de bijstandsnorm. Voor het huidige uitkeringsbestand geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2015. De wijziging brengt een aanpassing van de Toeslagenverordening
WWB met zich mee.
De uitvoering dient kwalitatief goed te zijn, laagdrempelig en eenvoudig. Gestreefd wordt naar een
rechtmatige en doelmatige uitvoering zonder overbodige bureaucratie en een gerichte controle. In
het kader van hoogwaardige handhaving worden geen gegevens opgevraagd die bij de gemeente
al bekend zijn. Ook de Wet eenmalige gegevensuitvraag dwingt ons bekende gegevens binnen de
kolom werk en inkomen te hergebruiken.
Controles vinden gericht plaats op basis van risicoanalyse of signalen. In het controleplan worden
de specifieke activiteiten benoemd. Mede gelet op de toenemende werkdruk zijn controles verminderd, is de dienstverlening aangescherpt en wordt het instrument van huisbezoek alleen ingezet als daartoe aanleiding is. Bij vermoeden van fraude en/of groepsgewijze controles wordt de
Sociale recherche ingeschakeld om nader onderzoek te verrichten. Bij fraude gaan we over tot
terugvordering en inning van bedragen.
Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Fraude met uitkeringen wordt sedert 1 januari 2013 harder aangepakt. De wet heeft betrekking op
het gehele gebied van de sociale zekerheid. Door het uitgangspunt “fraude mag niet lonen” mogen
het UWV en SVB ten onrechte verstrekte uitkeringen en de bestuurlijke boete verrekenen met de
uitkeringen. De beslagvrije voet wordt niet, dan wel ten dele (voor zorg- en woonkosten en een
bedrag voor kinderen), toegepast. Consequentie hiervan is dat inwoners feitelijk geen inkomen
hebben en een beroep kunnen doen op de WWB. De gemeente kan de uitkering (tijdelijk) verlagen,
omdat sprake is van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid, maar niet weigeren.
De beleidsvrijheid is ingeperkt. Sanctionering wordt centraal geregeld. Gemeenten zijn verplicht bij
schending van de informatieplicht de bestuurlijke boete op te leggen en over te gaan tot inning van
de boete en de ten onrechte verleende uitkering. De terugvordering van ten onrechte verleende
bijstand wordt verplicht.
Per 1 juli 2014 wijzigt de Wwb en worden de uitkeringsvoorwaarden verscherpt. Elke uitkeringsgerechtigde heeft arbeidsverplichtingen en de plicht tot een tegenprestatie. Categoriale ontheffing
is niet meer mogelijk. Een individuele ontheffing is slechts tijdelijk mogelijk. Permanente ontheffing
is alleen mogelijk bij uitkeringsgerechtigden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De
handhaving van het nakomen van die verplichtingen wordt geüniformeerd en wordt strikter toegepast. Niet nakoming van de arbeidsverplichtingen leidt tot beëindiging van de uitkering. Op aan-
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vraag kan de uitkering opnieuw worden toegekend. De Maatregelenverordeningen moeten hierop
worden aangepast.
Inburgering
Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Was voorheen de gemeente verantwoordelijk
voor het aanbieden van een taalvoorziening aan inburgeringsplichtigen, per 1 januari 2013 is de
inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het behalen van het examen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de personen die nog onder de oude wetgeving vallen. Dit zijn personen die zijn
gestart met een inburgeringstraject of een status hebben gekregen tot en met 31 december 2013.
Deze lopende inburgeringstrajecten moeten afgerond worden onder verantwoordelijkheid van de
gemeente. Voor het afronden van deze inburgeringstrajecten ontving de gemeente in 2013 nog
een budget vanuit het Rijk. In 2014 is er vanuit het rijk geen budget meer beschikbaar voor de
inburgeringstrajecten, terwijl de gemeente wel verantwoordelijk blijft voor de inburgeraars die voor
1 januari 2013 hun status hebben gekregen. Door de wetswijzigingen wordt het Inburgeringsbudget waarschijnlijk overschreden. De overschrijding wordt getracht binnen het Participatiebudget op
te vangen.
Financiën
Het BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) biedt startende en bestaande ondernemers de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of periodieke uitkering voor het levensonderhoud.
Het BBZ voorkomt dat ondernemers in een uitkeringssituatie belanden door het financieren van
gevestigde bedrijven. Het BBZ is een uitstroominstrument voor (potentiële) ondernemers met een
WWB-uitkering en WW-uitkering. Per 1 januari2013 is de financieringssystematiek van het BBZ
gewijzigd. Door het Rijk wordt aan de gemeenten een quotum opgelegd met betrekking tot de
debiteuren ontvangsten. Overschrijdt de gemeente dit quotum dan mag zij het meerdere houden.
Ontvangt de gemeente minder dan het quotum dan komt het mindere voor 100% ten laste van de
gemeente. De gemeente loopt hierdoor meer risico. Een goed debiteurenbeheer is nog belangrijker
geworden. Voor 2013 en verder is het quotum voor Hellendoorn € 98.230,--.
WWB
Het Rijk stelt per gemeente het budget vast voor de uitkeringen van de Wet werk en bijstand
(WWB), de Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
(IOAW), de Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
(IOAZ) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) voor starters.
Het budget wordt vastgesteld op basis van historische normen, objectieve normen en op basis van
de totale landelijke trend. Belangrijk gegeven in dit geheel is dat een positief saldo in enig jaar een
negatief effect heeft op het budget twee jaar later. Over 2012 was er een positief saldo. Het definitieve budget 2013 wordt in oktober bekend gemaakt. Dan wordt ook het voorlopige budget
2014 bekend. De verwachting is dat 2013 met een positief saldo wordt afgesloten, ondanks de
stijging van het aantal uitkeringen. Gelet op de effecten van het verdeelmodel wordt in het kader
van de tweede Burap 2013 voorgesteld dit saldo in de reserve Wwb te storten. In 2014 wordt een
verdere stijging van het aantal uitkeringen verwacht. In de begroting 2014 is rekening gehouden
met een tekort van € 300.000,--, voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve Wwb. Opgemerkt wordt dat over de werkelijke hoogte van het budget in 2014 en het werkelijk aantal uitkeringen onzekerheid bestaat. Het ministerie van SZW wil komen tot een nieuwe of verbeterde verdeelsystematiek voor het budget voor bijstandsuitkeringen met ingang van 2015.
Organisatorische en personele keuzes
Gelet op de samenhang en de personele taakstelling is gekozen voor een loket voor zorg, sociale
voorzieningen en jeugd, te weten loket WIZ. Gekozen wordt voor het verantwoord waarborgen
van primaire taken, het standaardiseren van processen en een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering bijvoorbeeld door digitalisering van WWB dossiers in 2013.
Opgemerkt wordt dat de huidige personele bezetting en de huidige raming van de financiën gebaseerd is op het bestaande takenpakket van de gemeente. Indien nieuwe taken worden toegevoegd
is het uitgangspunt dat de personele en organisatie kosten gedekt worden uit de budgetten die het
rijk beschikbaar stelt voor het betreffende beleidsterrein. Daar waar er sprake is van projecten die
hierop vooruitlopen zal worden gekozen voor tijdelijke formatie, waarbij de financiële dekking in
het projectvoorstel is aangegeven.
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Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Autonome ontwikkelingen

Toenemend beroep Wwb, IOAW. IOAZ
Aanvullende kosten uittreding SOWECO

-300.000
p.m

Nieuw beleid

Extra inzet werkgelegenheidsbeleid / handhaving en fraudebestrijding
Meer uitstroom, beperken fraude a.g.v. extra formatie

-65.000
65.000

Ombuigingen (Kadernota)

Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

15.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

-285.000

Totaal Bestaand beleid

-15.150.253

-15.018.793

-15.449.111

TOTAAL LASTEN

15.150.253 -15.018.793 -15.734.111

BATEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Autonome ontwikkelingen

aanvullende rijksbijdrage 2013 Wvb,
IOAW, IOAZ

300.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

300.000

12.184.468

11.505.498

12.090.395

12.184.468

11.505.498

12.390.395

-2.965.785

-3.513.295

-3.343.716

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

Toelichting
De mutaties hangen voor een groot deel samen met de oorspronkelijk beoogde uittreding uit
Soweco per 1 januari 2014. Via de eerste begrotingswijziging 2014 zal dit worden aangepast. De
doorbelasting van de apparaatskosten vallen voor 2014 € 165.000,-- lager uit.
In vergelijking met 2013 zijn de kosten van de uitkeringen Wwb, IOAW en IOAZ met € 175.000,-gestegen, omdat er in 2013 een autonome bijdrage geraamd was.
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Programma 11: Natuur, landschap en water,
agrarische zaken, begraafplaatsen
en openbaar groen
Bestuurlijk verantwoordelijk:

Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.J. Beintema (Begraafplaatsen, Recreatief
medegebruik)
Mevr. T.H.M. Ten Have (Natuur en Landschap, Natura
2000, Reggeherstelprojecten en Agrarische Zaken en pMJP)
Clustermanager Grondgebied, dhr. R.J.P. Willemsen

Wat betreft het
Het in stand houden en versterken van de kroonjuwelen Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en
het Reggedal met de rivier de Regge. Het beschermen van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de Sallandse Heuvelrug en het beekdalgebied, maar ook ruimte bieden voor agrarische
ontwikkelingen. Daarnaast is het provinciale systeem van groen-blauwe diensten als opvolger van
de landschapszorg een belangrijk aandachtspunt.
De landbouw draagt bij aan de kwaliteit van het cultuurlandschap en is mede drager van de plattelandseconomie. Daarom vinden we uit dien hoofde gebiedsprocessen als de landinrichting
Rijssen en Eelen en Rhaan belangrijk. Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers in
het landelijke gebied, terwijl ook de mogelijkheden die het beleid inzake vrijkomende agrarische
gebouwen (VAB) biedt daaraan een bijdrage levert.
Voor begraven wordt gebruik gemaakt van twee gemeentelijke begraafplaatsen. Eén aan de
Ninaberlaan en één aan de Mr. Ponsteenlaan.
Het versterken van de groenstructuur binnen de gemeente en met name in het centrum van
Nijverdal krijgt extra aandacht op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Het dagelijks
onderhoud en beheer van de openbare ruimte zal wijkgericht georganiseerd worden op een sober
en doelmatig niveau. Bij het onderhoud van groen onderscheiden we nu een drietal gebieden: van
intensief in het centrum tot extensief in het buitengebied.
Kaderstellende nota’s
§ Landschapsbeleidsplan (2001)
§ Groenbeleidsplan (2003)
§ Beeldkwaliteitsplan Centrum Nijverdal (2010)
§ Reconstructieplan Overijssel (2004)
§ Plattelandsvisie (2006)
§ Gebiedsuitwerking Eelen en Rhaan (2006)
§ Landinrichtingsplan Ruilverkaveling Rijssen 1999/2008
§ Bestemmingsplan Buitengebied 2009
§ Natuurbeheer en gebiedsplan Overijssel (2008/2009)
§ Gebiedsvisie Vecht-Regge
§ Beleid vrijkomende agrarische gebouwen (2006)
§ Waterplan Gemeente Hellendoorn (2007)
Kerngegevens (aantallen)
Aantal hectare openbaar groen (inclusief bos bebouwde
kom en natuur en landschap, excl. in gebruik gegeven
groen dmv gebruiksovereenkomsten)
Aantal gemeentelijke bomen binnen bebouwde kom
Aantal hondentoiletten (houtsnipper/gras-berm en
uitlaatstroken)
Speellocaties (12-) inclusief te renoveren c.q te saneren

Werkelijk
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

220

220

220

12.652
105

13.912
105

14.000
105

82

82

86
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Kerngegevens (aantallen)

Werkelijk
2012

Prognose
2013

Kengetallen
Afstand per huishouden tot een hondentoilet (richtlijn)
Percentage operationele groenmedewerkers met een veiligheidscertificaat VCA (werkelijk)
Afstand per huishouden tot speelvoorziening voor de jeugd tot 12 jaar (richtlijn)
Oppervlakte openbaar groen per woning in Hellendoorn (werkelijk)
Oppervlakte openbaar groen per woning landelijk - Nota Ruimte (richtlijn)
Speeloppervlakte bebouwde omgeving Hellendoorn (werkelijk)
Speeloppervlakte bebouwde omgeving advies NUSO (richtlijn)

Prognose
2014
Norm
200 m¹
100%
100 m¹
60 m²
75 m²
2,41%
3,00%

Wat willen we bereiken
-

Wijkgericht onderhoud/toename van burgerparticipatie bij het onderhoud van openbaar
groen
Opwaarderen groen in het centrum van Nijverdal (“Nijverdal kleurt groen”,
beeldkwaliteitsplan Nijverdal Centrum) en versterken groenstructuur
Vitale/duurzame plattelandsontwikkeling
Uitvoeren van het in 2013 geactualiseerde Groenbleidsplan
Aanleg van Tuinen van Nijverdal en Blokkenpark

Wat doen we daarvoor
Wijkgericht onderhoud/toename van burgerparticipatie openbaar groen
In 2014 zetten we de proef met wijkgericht onderhoud van het openbaar groen voort en breiden
deze uit naar andere gebieden, wijken en kernen. Wijkgericht werken richt zich op het creëren van
een sfeer waarin bewoners zich mede verantwoordelijk voelen voor de straten, speelterreinen en
openbaar groen binnen de gemeente. De doelstellingen van het wijkgericht werken zijn onder
andere bevorderen van burgerparticipatie en het verbeteren van de leefbaarheid en communicatie
met de burger. Het onderhoud van het openbaar handhaven we op minimaal het huidige sobere,
maar doelmatige niveau.

Opwaarderen groen in het centrum van Nijverdal en versterken groenstructuur
Ook in 2014 werken we verder aan het invulling geven van meer groen in het centrum van
Nijverdal in lijn van de intenties neergelegd in het document “Nijverdal kleurt groen,
beeldkwaliteitsplan Nijverdal Centrum”. Waar wij zelf leidend zijn nemen we het groen mee in onze
plannen en daar waar anderen het initiatief nemen proberen we de groenaankleding mee te laten
nemen in de planvorming en planrealisatie.

Vitale/duurzame plattelandsontwikkeling
Voorts geven wij dit jaar verdere invulling aan vitale en duurzame plattelandsontwikkeling. Veelal
gebeurt dit in de vorm van cofinanciering door de gemeente. Het belang van beheer en onderhoud
van kleinschalige particuliere landschapselementen door de eigenaar volgens het principe van de
oude aanpak van landschapszorg wordt zo goed mogelijk gepromoot. Het bevorderen van de
realisatie van bos- en natuurcompensatieverplichtingen als gevolg van het Combiplan Rijksweg 35
staat voorop, mede ten gunste van de leefbaarheid rondom de Kruidenwijk. Met het gereedkomen
van de Groene Mal 3e fase in 2013 is nagenoeg de gehele loop van de Regge in zijn
oorspronkelijke staat hersteld. De enige ontbrekende schakel is het gedeelte dat binnen het Project
Nijverdal aan de Regge valt. In de (concept)-structuurvisie is de Regge als ‘unic sellingpoint’ voor
Hellendoorn opgenomen. Het is van belang hier de komende periode actief op in te zetten en te
proberen hiervan gebruik te maken om Hellendoorn nog beter op de kaart te zetten.

Uitvoeren van het in 2013 geactualiseerde Groenbleidsplan
In 2014 stellen we een nieuw groenbeleidsplan vast met daarin opgenomen een actieplan. In dit
groenbeleidsplan gaan we de te handhaven en te versterken groenstructuur in de gemeente
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beschrijven en middels het actieplan aangegeven hoe deze groenstructuur wordt behouden en
versterkt. De uitdaging is het beheersniveau in stand te laten en te versterken. Gezien de
personele formatie in combinatie met de areaaluitbreiding geen sinecure.

Aanleg Tuinen van Nijverdal en Blokkenpark
In het Groenbeleidsplan wordt Hellendoorn als parkgemeente benoemd. Naast het Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug is de gemeente immers rijk aan parken. Dit wordt in 2014 nog verder
versterkt door de aanleg van De Tuinen van Nijverdal en het Blokkenpark. De Tuinen van Nijverdal
leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking van het centrum van Nijverdal. Het Blokkenpark
versterkt de aantrekkelijkheid van de Wijk De Blokken, waarmee het de laatste belangrijke schakel
vormt in het Wijkontwikkelingsplan De Blokken.

Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Autonome ontwikkelingen

Onderhoud nieuwe begraafplaats

-18.000

Vervanings- en uitbreidingsinvesteringen

Inrichting Tuinen van Nijverdal

311.000

-12.000

Ombuigingen (Kadernota)

Onderhoud openbaar groen

20.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

-10.000

-2.430.567

-2.785.190

-2.835.148

-2.430.567

-2.785.190

-2.845.148

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Belastingmaatregelen, heffingen en leges

Dekking kosten begraafplaats uit
begrafenisrecht
Verhoging tarieven begraafplaats

18.000
50.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid
Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

0

0

68.000

172.149

615.065

633.970

172.149

615.065

701.970

-2.258.418

-2.170.125

-2.143.178

Toelichting
De begrote lasten voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 € 60.000,-- hoger als gevolg van extra
kapitaallasten van in totaal € 104.000,-- voor de aanleg van de Groene Mal, de Tuinen van
Nijverdal en het Blokkenpark. Daar staan lagere lasten tegenover voor met name openbaar groen.
Dit onder andere als gevolg van de voorgenomen bezuinigingn.
De begrote baten voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 met € 85.000,-- gestegen. Dit komt
doordat er hogere baten (€ 72.000,--) voor begrafenisrechten worden begroot (voornamelijk door
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verhoging tarieven begraafplaats). Daarnaast is er een hogere bijdrage vanuit de reserve WOP de
Blokken van € 52.000,--. Daar staat tegenover dat er vanaf 2014 geen bijdrage meer is vanuit de
reserve strategische projecten (was in 2013 nog € 40.000,--) in verband met het opheffen van
deze reserve ultimo 2013.
De begrote lasten voor 2014 zijn ten opzichte van 2012 € 415.000,-- hoger. Dit is het gevolg van
een hogere storting in de groenreserve door de package deal 2012 met Rijkswaterstaat van
€ 340.000,--. Voorts stijgen de kapitaallasten in 2014 met € 167.000,-- door nieuwe
investeringen in het kader van Natuur en Landschap-, openbaar groen en het Blokkenpark. Hier
staat tegenover dat de uitgaven openbaar groen zo’n € 100.000,-- meevallen.
De begrote baten voor 2014 zijn ten opzichte van 2012 € 530.000,-- hoger Dit wordt veroorzaakt
door een bijdrage van € 340.000,-- van Rijkswaterstaat (packagedeal). Daarnaast stijgen de
begrafenisrechten met € 124.000,-- en wordt € 82.000,-- extra onttrokken aan de reserve WOP
de Blokken voor de parkinrichting.
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Programma 12: Afvalverwerking en milieu
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr. J.J. Beintema (afvalverwerking)
Mevr. T.H.M. ten Have (milieu)
Clustermanager Grondgebied, dhr. R.J.P. Willemsen

Wat betreft het
Het handhaven van een milieuhygiënische en doelmatige inzameling, transport en verwerking van
afval tegen acceptabele kosten. Volgens het prioriteitenschema (ladder van Lansink) eerst
preventie en hergebruik, daarna verbranding en als laatste het storten van afval. Leidend hierbij is
voor ons de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (2012) waarbij wordt gestreefd naar een
afvalloze samenleving in 2030.
Het milieubeleid richt zich op diverse activiteiten inzake milieubeheer op lokaal niveau. Hierbij
spelen milieuhygiënische aspecten die gericht zijn op een gezond en veilig woon- en leefmilieu
binnen onze gemeente een belangrijke rol. Het betreft onder andere de instrumenten vergunningverlening en handhaving en de thema’s geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid en
klimaatbeleid/ duurzaamheid en de communicatie hierover. Richtinggevend hierbij is het milieuprogramma voor de periode 2012-2015, de diverse beleidsplannen voor deelaspecten (onder
andere op het gebied van duurzaamheid) en het energieloket 2.0. En ten slotte een goed
functionerende netwerk-RUD Twente.
Kaderstellende nota’s
§ Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA) (2012)
§ Klimaatbeleidsplan 2009-2012 (2008)
§ Milieuprogramma 2012-2015 (2012)
§ Externe veiligheidsbeleid (2012)
§ Beleidsnotitie “Toekomst gericht bouwen in Hellendoorn” (2008)
§ Gebiedsgericht geluidbeleid (2009)
§ Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en toezicht & handhaving (2013)
§ Beleidsnota “Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn” (2013)

Kerngegevens
Aantal milieumeldingen art. 8.40 Wmb
Aantal te verlenen omgevingsvergunningen
met milieucomponent en meldingen art.
8.19 Wmb
Aantal verzoeken hogere grenswaarde
Aantal aansluitingen
Aantal containers
Waarvan:
Restafval 240 ltr.
Restafval 140 ltr.
GFT afval 240 ltr.
GFT afval 140 ltr.
Papier afval 240 ltr.
Aansluitingen hoogbouw
Containers hoogbouw
Huishoudelijk afval (ton)
GFT-afval (ton)
Grof groenafval (ton)
Bedrijfsafval (ton)
Herbruikbare goederen (ton)

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

*
*

*
*

*
*

49
15.025
23.974
7.837
5.061
2.222
8.854
*
1.575
324
7.170
4.257
1.647

15
15.714
24.241
7.795
5.098
2.280
9.068
*
1.615
321
7.800
4.500
1.700
2.500

15
15.735
26.259
7.636
5.067
2.237
8.845
2.474
1.462
266
7.500
4.300
1.700
1.900

275

250

2.942
258
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Kerngegevens
Oud papier (ton)
Glas (ton)
KCA (ton)
Textiel (ton)
Kunststoffen (ton)

Werkelijk 2012

Prognose 2013

Prognose 2014

2.047
807
42
220
221

2.200
750
40
225
220

2.100
800
40
220
220

Kengetallen

Norm

Percentage van het huishoudelijk afval dat bij de bron gescheiden wordt
Aantal kilogram ingezameld oud papier en karton per jaar per inwoner
Aantal kilogram ingezameld glas per jaar per inwoner
Aantal kilogram ingezameld textiel per jaar per inwoner

Minimaal 60 %
Minimaal 90 kilo
Minimaal 23 kilo
Minimaal 5 kilo

Wat willen we bereiken
-

Uitvoeren Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA)
Bevorderen verdergaande afvalscheiding
Een gezond woon- en leefmilieu in onze gemeente
Uitvoering geven aan de beleidsnota “Samenwerken aan een duurzaam Hellendoorn”

Wat doen we daarvoor
Uitvoeren Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA)
In 2012 is een nieuw gemeentelijk afvalbeheerplan opgesteld. Een belangrijke doelstelling uit deze
visie is een afvalloze samenleving in 2030 waarin alle grondstoffen en producten in duurzame
kringlopen rondgaan. Als tussendoelstelling streven we naar een vermindering van het restafval
van 25% in 2015 (ten opzichte van 2010). Om deze doelstelling te halen zetten wij dit jaar met
name in op de intensivering van de inzameling van papier. Daarnaast zijn er initiatieven om het
afvalbeleid in samenwerking met de andere WT4 gemeenten vorm en inhoud te geven. Ook op
Twentse schaal wordt in de beleidsvoorbereiding samengewerkt (T14: samenwerking tussen de
14 Twentse gemeenten).

Bevorderen verdergaande afvalscheiding
Er wordt steeds meer invulling gegeven aan verdere afvalscheiding. Daarnaast zijn in het HAP2
nadere maatregelen voorgesteld om zoveel mogelijk aan de bron het afval en de grondstoffen (oud
papier, karton, kunststof verpakkingsmateriaal en GFT) te scheiden en een hogere service te
bieden door de grondstoffen huis aan huis in te zamelen. Dit verminderd de verbranding van
restafval en dat is milieuwinst (onder andere CO2 reductie). Sorteerproeven in 2013 laten zien dat
er nog winst is te behalen met deze afval- en grondstofstromen.
Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld oud papier te verhogen zullen we ook in 2014 blijven
voortzetten. De inzameling met minicontainers in een groot deel van het buitengebied en de
Kruidenwijk zijn zeer succesvol. Gebruikers zijn zeer tevreden over het gebruik van de
papiercontainer en een overgrote meerderheid (80%) geeft aan de papiercontainer ook in de
toekomst te willen blijven gebruiken.

Een gezond woon- en leefmilieu in onze gemeente
Met het in werking treden van de Wabo per 1 oktober 2010 zijn de vergunningtaken op het gebied
van milieu ondergebracht bij de omgevingsvergunning. De toelichting op de vergunningverlening is
opgenomen in programma 3.
De gemeente Hellendoorn heeft vanuit het verleden een geluidssaneringsopgave voor diverse
woningen in de gemeente. Deze woningen worden ook wel A-lijst/ISV woningen genoemd (ISV
staat voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). In 2014 wordt een project uitgevoerd voor
onderzoek en sanering van 28 woningen aan de westzijde van Nijverdal, conform de prioritering
waartoe in 2004 is besloten.
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Uitvoering geven aan de beleidsnota (Samen werken aan een duurzaam
Hellendoorn)
De intensivering van het duurzaamheidsbeleid is een belangrijk speerpunt voor de jaren 20132016. In de beleidsnota “Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn” zijn de speerpunten en
bijbehorende doelstellingen bepaald. De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is vormgegeven in
een uitvoeringsscenario dat we monitoren en jaarlijks actualiseren. Ook wordt verder gegaan met
de ontwikkeling van het Energieloket Hellendoorn 2.0 als eerste aanspreekpunt voor vragen over
energiebesparing van woningeigenaren en met actieve marktbenadering en wijkaanpak.

Wat mag het kosten
LASTEN

Werkelijk
2012

Investering

Begroot
2013

Begroot
2014

Autonome ontwikkelingen

Transportegalisatie afval

-94.000

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

Vervanging Pick-Up (t.b.v. afvalinzameling)
(Kadernota)

50.000

-7.025

Ombuigingen (Kadernota)

Bijstellen openingstijden ABP
Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf
Bedrijfscontainers niet vervangen
Verlaging budget illegale stortingen
Verlaging budget opruimen paasvuren en kerstbomen

2.000
45.000
4.000
5.000
5.000

Totaal Investeringen / nieuw beleid

0

0

-40.025

-5.381.734

-5.162.483

-4.950.880

-5.381.734

-5.162.483

-4.990.905

Totaal Bestaand beleid
TOTAAL LASTEN

BATEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Belastingmaatregelen, heffingen en leges

Dekking maatregelen uit
afvalstoffenheffing

45.025

Totaal Investeringen / nieuw beleid
Totaal Bestaand beleid
TOTAAL BATEN
Saldo programma (baten minus lasten)

0

0

45.025

5.056.741

4.732.856

4.711.196

5.056.741

4.732.856

4.756.221

-324.993

-429.627

-234.684

Toelichting
De begrote lasten in 2014 zijn ten opzichte van 2013 € 171.000,-- lager. Dit is vooral het gevolg
van de lagere kapitaallasten van de bodemsanering Nijverheidsweg 17 van € 190.000,--. Ook in
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de sfeer van de inzameling en verwerking van afval spelen verschillende mutaties, maar deze
worden verrekend met de reserve afval c.q. de tarieven voor de afvalstoffenheffing.
De begrote baten voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 € 23.000,-- hoger als gevolg van de
verschillende mutaties binnen de afvalverwerking c.a. Daar staan, alleen in 2013, inkomsten
tegenover voor de bodemsanering van de Nijverheidsweg 17 van in totaal € 112.000,--.
De begrote lasten voor 2014 zijn ten opzichte van de werkelijke lasten in 2012 € 390.000,-- lager
door onder andere het beëindigen van de energiepremieregeling in 2012 en het budget voor
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) in 2013 van in totaal € 362.000,--. De begrote
baten voor 2014 zijn ten opzichte van 2012 € 300.000,-- lager door wederom het beëindigen van
de energiepremieregeling en de SLOK-gelden.
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Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Bestuurlijk verantwoordelijk:
Ambtelijk verantwoordelijk:

Dhr J.J. Beintema (Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien)
Mevr. A.H. Raven (bedrijfsvoering)
Clustermanager Bedrijfsvoering, dhr. H.G.M. Zwijnenberg
(financiën)
Clustermanager Samenleving, dhr. G. Koolhaas (belastingen)

Wat betreft het
Onder dit programma vallen de (algemene) inkomsten en de daarmee samenhangende kosten op
het gebied van beleggingen, financiering, reserves en voorzieningen, het gemeentefonds en de onroerende zaakbelastingen. Daarnaast loopt via dit programma een aantal stelposten dat met name
bij het opstellen van de begroting nog niet bij de individuele programma’s kon worden meegenomen. In de jaarrekening worden ze over het algemeen wel functioneel verantwoord. Het programma is op dit punt vooral administratief van aard. Algemene dekkingsmiddelen zijn belangrijk voor
een goed beeld van onze financiële positie. Het zijn inkomsten die breed kunnen worden ingezet
en dus niet onmiddellijk zijn gerelateerd aan specifieke taken en activiteiten.
Kaderstellende nota’s
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Financiële verordening
Controleverordening
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Verordening heffing en inning OZB 2014
Evaluatie reserves en voorzieningen 2011
Nota lokale heffingen
Kadernota investeren en afschrijven (2013)’
Nota versterking financieringspositie
Treasurystatuut

Wat willen we bereiken
-

Versterking financieel beheer.
Tijdig inzicht in de gevolgen van het landelijk beleid voor de hoogte van de algemene
uitkering.
Gematigde ontwikkeling gemeentelijke belastingen.
Concentratie op kerntaken.

Wat doen we daarvoor
Stringent financieel beheer
In tijden als deze is een stringent financieel beheer een eerste vereiste. Simpel gezegd zullen we
continu nadrukkelijk de ‘hand op de knip’ moeten houden. Veel ruimte voor nieuwe activiteiten is
er daarom niet. En waar nog enige financiële ruimte beschikbaar is zullen we goed na moeten
denken over de keuzes die we maken. We kunnen de middelen die we hebben immers maar één
keer uitgeven. Dit vereist een gedegen inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven. Tegenvallers
zullen zoveel mogelijk binnen het betreffende programma opgevangen moeten worden. Meevallers
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komen in principe ten gunste van de algemene middelen. Speciale aandacht in dit verband hebben
de ingeplande bezuinigingen. De voortgang bij de realisering wordt nauwgezet gevolgd.
Ook in 2014 zullen we ons in belangrijke mate moeten richten op het opvangen van de gevolgen
van de economische recessie en de rijksbezuinigingen die daarvan een rechtstreeks gevolg zijn.
Vanaf begin 2009 wordt onze agenda al voor een groot deel bepaald door de economische
recessie. De afgelopen jaren is fors bezuinigd. In eerste instantie op zaken met een beperkte
maatschappelijke impact, maar geleidelijk zijn we de gevolgen steeds meer en steeds breder gaan
voelen. De door het Rijk voor 2014 aangekondigde maatregelen spannen in deze de kroon. Hoe
een en ander zich de komende jaren gaat ontwikkelen is op dit moment nog uiterst onzeker.

Versterking financiële positie
Een belangrijk uitgangspunt voor ons in de komende jaren is versterking van de financiële positie.
De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van de gemeente
Hellendoorn.Onder andere in de sfeer van de strategische projecten. Als gevolg van de
verschillende investeringen is de schuldpositie in de afgelopen jaren flink opgelopen. Van € 17
miljoen in 2001 naar bijna € 140 miljoen per 1 januari 2014. Op het moment dat de verschillende
projecten zijn afgerond zien we de schuldpositie geleidelijk aan ook weer dalen. Eind 2011 zijn
afspraken gemaakt om dat proces te versnellen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we het
jaarlijkse investeringsvolume willen binden aan een maximum van € 5 miljoen netto.
Daarnaast willen we de reservepositie geleidelijk aan verder verbeteren. In de meerjarenramingen
maken we vanaf 2015 een bedrag van € 30.000,-- cumulatief per jaar vrij. Uiteindelijk streven wij
naar een vrij aanwendbare reserve van zo’n € 10 miljoen. In 2011 heeft de laatste evaluatie
plaatsgevonden van de reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. Alle reserves en voorzieningen zijn toen tegen het licht gehouden en bestaande afspraken en richtlijnen op dit punt
geactualiseerd. Per 1 januari 2014 is de totale reservepositie (reserves en voorzieningen) € 28,9
miljoen, met iets meer dan € 1,0 miljoen in de vrij aanwendbare reserve.
Mede naar aanleiding van opmerkingen in het kader van het financieel toezicht, heffen we de
reserve strategische projecten op als onderdeel van de tweede bestuursrapportage 2013. In 2015
volgt de reserve WOP De Blokken, die een min of meer vergelijkbare systematiek kent. De in deze
reserves vastgelegde middelen worden aangewend voor extra afschrijvingen op investeringen uit
het recente verleden met een maatschappelijk nut. In totaal schrijven we in de periode 2014-2017
€ 3,2 miljoen extra af. De maatregelen leiden tot een structurele verlaging van de kapitaallasten,
die zal worden ingezet voor de afwikkeling van WOP De Blokken en de resterende strategische
projecten.

Invoering schatkistbankieren
In 2013 heeft het kabinet het voorstel ‘Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden
(Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’ bij de
Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht gemeenten om hun ‘overtollige’ (liquide)
middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die
gemeenten niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een gemeente behoudt ook nu de
mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke
taak. De deelname aan het schatkistbankieren verandert daar niets aan.
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lager EMU-saldo
van de overheid als geheel. Iedere euro die lagere overheden aanhouden in de schatkist,
vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Decentrale overheden ontvangen
hiervoor een rentevergoeding, maar die is vergelijkbaar met hetgeen het Rijk anders kwijt is bij het
aantrekken van leningen. Dat is fors minder dan gemeenten en provincies nu ontvangen. Het is
dan ook vooral het Rijk die profiteert van het schatkistbankieren. In de dagelijkse praktijk gaan we
hier als gemeente Hellendoorn weinig van merken, omdat we normaal gesproken geen liquide
middelen uit hebben staan.
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Het wetsvoorstel blijft het mogelijk houden dat overheden onderling leningen verstrekken. Dat kan
interessant zijn. Leningen bij de provincie Overijssel zijn echter uitgesloten gezien de
toezichtsrelatie, maar andere provincies, gemeenten of waterschappen kunnen wel. Bij het
aantrekken van nieuwe leningen zullen we daar ook zeker naar kijken.

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds
De opbrengst van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt in 2014 € 30.961.498,-. Daarbij is rekening gehouden met een bedrag van € 480.000,-- aan nieuwe bezuinigingen van
het Rijk als onderdeel van € 6 miljard-pakket waar recent toe besloten is. De bezuiniging loopt de
komende jaren op naar € 600.000, structureel. De hoogte van de algemene uitkering is in principe
gebaseerd op de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar bovenop hebben
we rekening gehouden met de aanvullende bezuinigingen. Dat zat nog niet in de meicirculaire.
Hierin werd volstaan met een soort ‘winstwaarschuwing’. Over de precieze gevolgen van de meicirculaire hebben wij u eind juli geïnformeerd in de aanloop naar de raadsbehandeling van de
kadernota 2014.
Inmiddels is ook de septembercirculaire verschenen. Deze is gekoppeld aan de Rijksbegroting 2014
zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Een eerste vluchtige, analyse laat zien dat opnieuw een
verslechtering dreigt van onze inkomsten uit het gemeentefonds omdat het Rijk verder bezuinigt
op de lagere overheden. De exacte consequenties zetten we op dit moment op de rij. Zoals
gebruikelijk informeren wij u hier voorafgaande aan de begrotingsraad nog schriftelijk over. Ook uit
de septembercirculaire wordt nog niet duidelijk welke middelen de gemeenten mogen verwachten
voor de uitvoering van de te decentraliseren Rijkstaken. Ook inhoudelijk is nog altijd niet helemaal
duidelijk wat de taken zijn, waar de gemeenten straks verantwoordelijk voor worden. Het is
belangrijk dat die duidelijkheid er snel komt, zodat we ook meerjarig een verantwoorde koers uit
kunnen zetten. Het gaat immers wel ergens over. Als gevolg van de decentralisaties verdubbelt
het gemeentefonds ruwweg. Een klein positief of negatief herverdeeleffect kan al forse gevolgen
hebben.
Uit recent onderzoek dat de VNG door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lagere Overheden (COELO) heeft laten uitvoeren maakt duidelijk dat de gemeenten de komende
jaren nog veel te wachten staat. Door nieuwe bezuinigingen en meer taken dreigt in 2017 een
tekort van € 6 miljard op een totaal van zo’n € 36 miljard aan uitgaven voor de gezamenlijke
gemeenten. Gemeenten moeten vanaf volgend jaar de jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken
en ouderen overnemen van het Rijk, ze krijgen daar echter € 2,9 miljard minder voor. Lagere
overheden moeten verder € 0,5 miljard aan de nieuwe kabinetsbezuinigingen bijdragen. De groei
van het aantal ouderen en andere demografische ontwikkelingen betekenen nog eens € 2,7 miljard
aan extra uitgaven. Bij elkaar geeft dat een gat van € 6,1 miljard in 2017 becijfert het COELO.
Gemeenten hebben niet de mogelijkheid het gat te dichten door belastingmaatregelen. Daarvoor
zijn hun belastinginkomsten eenvoudigweg te gering. Verdere besparingen op gemeentelijke
voorzieningen zijn dus onontkoombaar. Het COELO vreest dat vooral de wat meer ‘traditionele’
overheidsactiviteiten zoals onderhoud wegen, openbaar groen en riolen daardoor in het geding
komen, net als investeringen in schoolgebouwen, cultuur en sportvoorzieningen.

Gematigde ontwikkeling gemeentelijke belastingen
In 2014 is ons beleid om, net als in voorgaande jaren, de belastingdruk voor de gemiddelde burger
niet te zeer te laten stijgen.
Op basis van de laatste prognoses van het CPB gaan we voor 2014 in principe uit van een
tariefsverhoging van 1,2% als correctie voor gestegen lonen en prijzen. Daarnaast stijgen de
onroerende-zaakbelastingen (OZB) in 2014 met 3% extra. Daarvan is 1% afgesproken als
onderdeel van het collegeprogramma. De andere 2% is onderdeel van de kadernota 2014. Hier
staan lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tegenover. Bij de
afvalstoffenheffing is sprake van een tariefsverlaging met 2,14%. Dit wordt veroorzaakt door
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meevallende kosten, waardoor ook de inflatiecorectie in 2014 achterwege kan blijven. Bij de
rioolheffing bedraagt de tariefsverlaging 0,65%. Ook dit hangt samen met meevallende kosten.
Gezien de kostenontwikkeling op wat langere termijn is de inflatiecorrectie hier echter wel
noodzakelijk.
Als gevolg van de verschillende maatregelen stijgt de totale belastingdruk in 2014 voor een
gemiddeld huishouden met 0,74% als sprake is van een woning in eigendom. Dat is ruim binnen
de inflatie. De belastingdruk voor de gemiddelde huurder daalt met bijna 1,4%. Kortom een zeer
gematigde tariefsontwikkeling. Bij bedrijven ligt de stijging van de belastingdruk hoger; onder
andere doordat zij niet profiteren van de lagere afvalstoffenheffing. De gemiddelde stijging
bedraagt hier 3,44%.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) moeten wij elk jaar alle onroerende
zaken taxeren. Voor 2014 zullen alle onroerende zaken in de gemeente worden getaxeerd naar
waardepeildatum 1 januari 2013. De resultaten daarvan komen eind 2013 beschikbaar. Zodra de
nieuwe taxatiewaarden bekend zijn, zullen de OZB-tarieven definitief worden vastgesteld. Dat zal
gebeuren in de raadsvergadering van januari 2014. Zoals gebruikelijk hanteren wij daarbij het
uitgangspunt dat de totale geraamde OZB-opbrengst als gevolg van deze hertaxatie niet zal
wijzigen.

Concentratie op kerntaken
In november 2012 is de nieuwe strategische visie door de raad vastgesteld. Onderdeel van de
visie is een overzicht van kerntaken. Met het krapper worden van de budgetten, zullen we ons de
komende jaren meer en meer moeten richten op onze kerntaken. Oftewel die zaken die we met
elkaar belangrijk vinden en waar we ons de komende jaren in willen onderscheiden. De afgelopen
jaren zijn we met elkaar gewend geraakt aan de gedachte dat de overheid zaken naar zich toetrekt
en voor de uitvoering zorgdraagt. Die vanzelfsprekendheid is niet langer van deze tijd en onder
invloed van de komende bezuinigingen niet langer staande te houden. Taken en verantwoordelijkheden komen daardoor steeds meer bij de mensen zelf te liggen.

Incidentele baten en lasten
Niet alle baten en lasten keren jaarlijks terug; een deel is incidenteel van aard. Voor een goed beeld
van de financiële positie is het daarom van belang dat we de begroting corrigeren voor dit soort
incidentele zaken. Bij ‘incidenteel’ denken we aan baten en lasten die zich gedurende maximaal
drie jaar voordoen. Het structurele beeld dat aldus resteert is vooral ook in het kader van het
financieel toezicht van betekenis. In onderstaand overzicht brengen we de incidentele baten en
lasten per programma in beeld. Eerder is aangegeven dat de begroting 2014 een sluitend beeld te
zien geeft. Dit wordt voor € 995.000,-- negatief beïnvloed door incidentele factoren en
omstandigheden. Zonder de incidentele baten en lasten sluit de begroting 2014 met een positief
saldo van € 995.000,--

Incidentele baten en lasten 2014-2017
Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)
Budgettair perspectief 2014-2017

2014

2015

2016

2017

0

0

-92

0

100

100

100

Incidentele baten:
Provinciale bijdrage woningbouw

150

Opbrengst grondverkopen

130
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Woonhuis Pr. Hendrikstraat 34

257

Boekwinst Piksenweg

275

Boerderij Rossinistraat 8

140

Winst grondexploitaties
Subtotaal:

695

60

31

12

160

388

112

Incidentele lasten:
Postdistributie en -verzending

34

Gemeenteraad

10

Gemeentelijke Rekenkamer

16

Bruggen en tunnels

80

Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs
Herstructurering WSW

80

80

30
1.250

De Holtink

20

Desintegratiekosten Brandweer

200

Duurzaamheid

100

15

Bouw- en sloopvergunningen

8

Extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk
nut / immateriële activa

783

1.350

1.080

5

2.356

1.530

1.170

85

Kasschuif nationaal Uitvoeringsprogramma

-50

212

Financieringsreserve (i.v.m. opheffen RSP)

454

1.764

0

0

30

60

90

100

100

100

60

31

12

Subtotaal:
(Incidentele) aanwending van reserves:

Opheffen reserve WOP de Blokken

1.552

Herstructurering WSW

1.250

Bijzondere bijstand
Subtotaal:

1.654

(Incidentele) toevoeging aan reserves:
Financieringspositie
Wachtgeld wethouders

100

Winst grondexploitaties naar bufferreserve
Meicirculaire terugstorten uitname 2013

423

Woonhuis Pr. Hendrikstraat 34

257

Boekwinst Piksenweg

275

Boerderij Rossinistraat 8

140

Incidentele stortingen in reserve
Subtotaal:
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50

50

50

50

988

240

498

252

Structureel begrotingssaldo 2014-2017

995

-154

1.188

225

Wat mag het kosten
LASTEN

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Nieuw beleid

Nieuwe media / verdere digitalisering werkprocessen

-25.000

Ombuigingen (Kadernota)

Reserveren deel extra middelen gemeentefonds ter afdekking
overhead
Vervallen vervangingsbudget
telefooncentrale
Onderzoek huisvesting Huis voor Cultuur en Bestuur
Verlaging diverse budgetten
bedrijfsvoering
Totaal Investeringen / nieuw beleid

16.830
15.000
50.000
0

0

56.830

Totaal Bestaand beleid

-7.172.897

-6.169.722

-1.420.950

TOTAAL LASTEN

-7.172.897

-6.169.722

-1.364.120

BATEN

0

p.m

Investering

Werkelijk
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Belastingmaatregelen, heffingen en leges

Verhogen tarieven OZB met 2% i.v.m. lagere tarieven riool en afval
Totaal Investeringen / nieuw beleid

136.000
0

0

136.000

Totaal Bestaand beleid

46.783.895

42.462.870

40.461.109

TOTAAL BATEN

46.783.895

42.462.870

40.597.109

Saldo programma (baten minus lasten)

39.610.998

36.293.148

39.232.989

Toelichting
Binnen dit programma is er in 2014 aan de uitgavenkant een fors voordelig verschil ten opzichte
van 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de opheffing van de reserve strategische
projecten, waardoor de storting van ruim € 4,3 miljoen is komen te vervallen. De onttrekking van
€ 1 miljoen is hierdoor ook komen te vervallen. De mutaties van de algemene reserves verlopen
binnen programma 13. Dit leidt zowel aan de lasten als batenkant tot behoorlijke fluctuaties.
Onder meer verrekeningen met de bufferreserve (als gevolg van mutaties in de winstnemingen in
de grondexploitaties), de vrij aanwendbare reserve en de financieringsreserve resulteren in
verschillen tussen de jaren.
De opbrengst van de OZB stijgt ten opzichte van 2013 met € 327.000,--.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt ruim € 562.000,-- hoger uit ten opzichte van
2013. Voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt kortheidshalve verwezen
naar hetgeen reeds eerder in dit programma is verwoord.
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De apparaatskosten komen in 2014 ruim € 337.000,-- hoger uit dan in 2013. Dit wordt
veroorzaakt door het opnemen van saldo kostenplaatsen binnen dit programma. Dit nadelige saldo
valt weg tegen de voordelen op de apparaatskosten binnen de diverse programma’s.
De verschillen ten opzichte van 2012 betreffen met name de stelposten aan de lastenkant, de
bespaarde rente uit reserves en voorzieningen, onttrekkingen en toevoegingen aan algemene
reserves, apparaatskosten en saldi van kostenplaatsen, de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en OZB opbrengsten.
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Paragraaf 1:

Interne bedrijfsvoering

Inleiding
In dit deel van de programmabegroting 2014 gaan wij in op de gang van zaken op het punt van
de interne bedrijfsvoering en organisatie. Het betreft hier het interne beleid op de terreinen Personeels- & organisatie, Financiën & Control, Informatievoorziening & automatisering, Juridische zaken, Facilitair en Vastgoed.

Informatisering en automatisering
Informatievoorziening en Dienstverlening
De Rijksoverheid heeft de doelstelling geformuleerd dat gemeenten hun inwoners, burgers en
bedrijven, snel, efficiënt en klantgericht van dienst moet zijn en er voor moet zorgen dat die inwoners niet steeds naar de bekende weg hoeven te vragen. Dit betekent inspelen op trends als
gemak, service, kwaliteit en digitale dienstverlening. Concreet betekent dit dat gemeenten voor
2015 de volledige set frontoffice voorzieningen geïmplementeerd hebben, waarbij de nadruk ligt
op Antwoord@. Implementatie van de frontofficevoorzieningen voor bedrijven (zoals eHerkenning) is dan ook vereist. Het aansluiten op en gebruik van de basisregistraties en het toepassen
van standaarden is ook onderdeel van deze agenda.
De basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de vernieuwing van de basisregistratie
Personen (mGBA) zal de komende jaren moeten worden ingericht. De gemeente is namens de
overheid bronhouder van deze gegevens. In 2014 zal samen met Dimpact de mGBA verder worden opgepakt. De invoering van de BGT is in 2013 in WT4 verband opgepakt en zal worden vervolgd in 2014.
Om plaats- en tijdonafhankelijk en flexibeler te kunnen werken moeten aanpassingen worden
gedaan aan onze infrastructuur. Hierdoor kunnen we medewerkers nog beter faciliteren bij de
uitoefening van hun taak, en blijft Hellendoorn als werkgever interessant. In 2014 zal de migra-

tie van Windows XP naar Windows 7 worden afgerond, daarnaast worden een aantal
andere upgrades uitgevoerd zodat we weer beschikken over een up-to-date en goed beveiligde werkomgeving.

Personeels- en organisatiebeleid
Om succesvol te kunnen (blijven) functioneren in de samenleving en in te spelen op de in- en
externe ontwikkelingen die op de gemeente Hellendoorn afkomen, moet de organisatie zich continu blijven ontwikkelen. Belangrijke peilers hierbij zijn de projecten ‘Dienstverlening’,
‘Overheidsparticipatie’, ‘Het Nieuwe Werken’ en ‘Samenwerking’. Bij de verdere ontwikkeling
van de organisatie is voorbeeldgedrag vanuit het management van groot belang.
In 2014 wordt wederom een zo flexibel mogelijke inzet van de personele capaciteit en kwaliteit
nagestreefd. Hierin wordt via maatwerk invulling gegeven aan instrumenten om de noodzakelijke
flexibele inzetbaarheid en mobiliteit op gang te brengen, om invulling te kunnen geven aan de
taakstellingen op de formatie. Hierover zijn afspraken met de OR gemaakt. Interne mobiliteit,
loopbaanbegeleiding, herplaatsingen en eventuele begeleiding van uitstroom vraagt ook de komende tijd nog de nodige aandacht. Hoewel de medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen
loopbaan, is stimulering en begeleiding vanuit management en P&O ook van belang. In veel gevallen is er sprake van maatwerk. Landelijk wordt gewerkt aan de ‘CAO van de toekomst’ die
aansluit bij de wensen van werkgevers en medwerkers en die beide partijen ook ruimte en ondersteuning biedt voor het maken van maatwerkafspraken.
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Hierbij is ook aandacht voor goed werkgeverschap en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Op de korte termijn ligt de focus nog op de taakstelling op de formatie. Voor de langere termijn is er ook aandacht voor de te verwachten uitstroom in de publieke sector. Via de interne arbeidsmarkt Twente wordt voor loopbaanonwikkeling en mobiliteit samengewerkt met de 14
Twentse gemeenten.
Het personeels- en organisatiebeleid blijft ook in 2014 in het teken staan van een verdere optimalisatie van de diverse personeels-instrumenten zoals waarderingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, inzetbaarheid personeel, managementinformatie en integraal management.
Toegestane formatie en loonsom 2014

Organisatieonderdeel:
Gemeenteraad
Griffie
college van Burgemeester en Wethouders
Directie
cluster grondgebied
cluster samenleving
cluster bedrijfsvoering
brandweer
vrijwilligers brandweer
voormalig personeel
Overige
Totaal:

Toegestane
formatie
2013
25,00
3,00
4,50
3,11
120,71
86,65
57,82
5,49

1,70
307,98

Loonsom
2013
336.428
212.278
461.393
227.706
7.175.612
5.138.397
3.735.699
331.167
317.000
97.654
166.416
18.199.750

Toegestane
formatie
2014
25,00
3,00
4,50

Loonsom
2014
341.261
218.180
455.818

3,11
116,21
85,67
57,30

231.861
6.881.573
5.115.881
3.683.586

1,70
296,50

96.426
187.603
17.212.189

De raming van de loonsom 2014 is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden conform de CAO gemeenten 2011-2012. Bij het opstellen van de begroting 2014 is er van uitgegaan dat de CAO die
vanaf 1 januari 2013 zal gaan gelden, qua loonontwikkeling de nullijn volgt. Medio september
2013 is er nog geen onderhandelingsresultaat bekend. De kosten van de werkgeverslasten zijn
gebaseerd op het premieniveau 2013 waarbij in de begroting 2014 rekening is gehouden met een
stijging van de kosten van 1%. Wat betreft de pensioenpremies is gerekend met de premiepercentages 2013 exclusief de tijdelijke herstelpremie die het ABP voor de jaren 2012 en 2013
heeft opgelegd om het herstel van de financiële positie van het ABP te bevorderen.

Juridische zaken
Wet markt en overheid
De Wet markt en overheid (onderdeel van de Mededingingswet) heeft tot doel zo gelijk mogelijke
concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren om zo oneerlijke concurrentie
te voorkomen. Om dit doel te bereiken roept de wet een viertal gedragsregels in het leven waarvan de belangrijkste is dat overheden (en hun bedrijven) economische activiteiten tegen minimaal
de kostprijs in de markt moeten zetten. Voor economische activiteiten die op 1 juli 2012 al werden uitgevoerd, moet dit vóór 1 juli 2014 het geval zijn. Dit betekent onder meer dat de gemeente al haar economische activiteiten in kaart dient te brengen en daaraan minimaal een kostendekkend tarief aan dient te koppelen.
De wet kent een aantal uitzonderingen op deze regel. Eén daarvan is dat deze regel niet geldt
voor Wsw-bedrijven. Ook kan een uitzondering worden gemaakt voor diensten van algemeen
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economisch belang. Deze moeten door de gemeenteraad worden aangewezen. Als voorbeeld van
een dienst van algemeen belang kan worden gedacht aan de exploitatie van het zwembad.
Een andere gedragsregel is dat de overheid haar bedrijven niet mag bevoordelen. Om een goede
invulling aan deze gedragsregel te kunnen geven, dient geïnventariseerd te worden welke bedrijven als overheidsbedrijf kunnen worden aangemerkt. Ook deze actie moet vóór 1 juli 2014 zijn
afgerond.
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Op 1 januari 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
deels in werking getreden (het gedeelte schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten; het gedeelte nadeelcompensatie zal op een later te bepalen tijdstip in werking treden).
Het onderdeel “nadeelcompensatie” bevat een uniforme wettelijke regeling voor een tegemoetkoming in de schade die men lijdt als gevolg van een rechtmatige beslissing van de overheid. Het
moet dan gaan om schade, die uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico en die een
kleine groep van personen (of één individu) treft. De gemeente zal in een verordening nadere regels ter uitwerking van de wet moeten stellen. Naar verwachting zal een dergelijke verordening in
2014 aan de raad worden aangeboden.
Het gedeelte “schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten” is al wel in werking getreden. Dit
onderdeel bevat o.a. regels welke rechterlijke instantie bevoegd is te beslissen op verzoeken om
schadevergoeding bij onrechtmatige handelingen van de overheid. Anders dan bij nadeelcompensatie gaat het hier om een volledige schadevergoeding.
Samenwerking in WT-4 verband
In het samenwerkingsverband West-Twente, bestaande uit de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden en Hellendoorn, wordt ook bekeken of op het vlak van juridische zaken kan worden samengewerkt. Zo wordt onderzocht of met ingang van de nieuwe raadsperiode kan worden
samengewerkt op het gebied van de behandeling van bezwaarschriften. De meest vergaande
vorm daarbij is dat gezamenlijke bezwarencommissies worden ingesteld, maar ook andere vormen van samenwerking (bijvoorbeeld het over en weer benoemen van de secretarissen van de
bezwarencommissies) zijn mogelijk.

Facilitair en Vastgoed
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden en de advisering bij de lopende projecten alsmede
de projecten in de nazorgfase zal begin 2014 de stichting Oald Heldern De Noaberschop worden
begeleid bij de verdere transformatie van de zolder van de museumboerderij. Zo zal worden getracht om subsidie te verkrijgen van de Provincie Overijssel voor het uitvoeren van de 2e en 3e
fase van het transformatieplan. Dit plan behelst in grote lijnen een transformatie van de bergzolder van de museumboerderij tot een expositieruimte. Vastgoed zal de stichting wederom begeleiden bij het aanvragen van de subsidie bij de Provincie.
Ook in 2014 zal er volop aandacht zijn voor de verhuur van objecten en ruimten en ligt er een
duidelijke focus op het optimaliseren van de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. Zo is het
plan om tot een huurovereenkomst te komen met de Wilgenweard voor wat betreft de exploitatie
van de watertoren aan de P.C. Stamstraat. Ter behoud van huurders zal er volop aandacht zijn
voor relatiebeheer. Aangezien contracten in deze tijd vaak minder lange looptijden kennen en
huurders dus eerder geneigd zullen zijn te verhuizen. Daarnaast zal in 2014 worden getracht de
verhuurmogelijkheden in het Huis voor Cultuur en Bestuur verder uit te breiden.
Het plan is om in 2014 het opstellen en bijwerken van de meerjaren onderhoudsplanningen volledig uit te besteden. De MJOP’s zijn op dit moment nog redelijk uitgebreid en gespecificeerd conform de NL-SfB systematiek, en daardoor aardig kostbaar. Vanaf 2014 zal er meer worden geraamd op basis van kengetallen per m² Bruto VloerOppervlak, met een splitsing tussen huurdersen verhuurdersonderhoud. Voor het strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille zal evenals in
2013 gebruik worden gemaakt van de applicatie VastgoedMaps.
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Verder staan onder andere de volgende aanbestedingen in 2014 op de planning. Schilderwerk
van de gemeentelijke objecten en de aanbesteding van het onderhoud aan de brandmeld- en inbraakinstallaties. Vanuit de Bedrijfsinterne Milieuzorg is er in 2014 aandacht voor het mogelijk
plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke objecten, energiemonitoring en de aanschaf van een
e-scooter.

Inkoopcoördinatie
Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Zoals vorig jaar aangegeven
hadden de acht Twentse landelijk gemeenten; Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van
Twente, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden (8TLG), zich daar op voorbereid
door gezamenlijk een op deze wet gebaseerd inkoopbeleid op te stellen. In het voorjaar van 2013
hebben ook de overige Twentse gemeenten, de Regio Twente en de Veiligheidsregio aangegeven
te hechten aan een zelfde inkoopbeleid voor alle Twentse gemeenten. Ambtelijk is er in augustus
2013 overeenstemming bereikt over dit gezamenlijke inkoopbeleid. In de tweede helft van 2013
wordt dit beleid aan de respectievelijke besturen ter vaststelling voorgelegd. Naast het inkoopbeleid wordt ook voorgesteld dezelfde algemene inkoopvoorwaarden (model VNG) te gebruiken en
is er een “gemeenschappelijke klachtenregeling aanbesteden” opgesteld.
2014 zal voor inkoop voornamelijk in het teken staan van de implementatie van het nieuwe inkoopbeleid c.q. gevolgen van de aanbestedingswet, de uitvoering van de samenwerking van de 8
respectievelijk 14 Twentse gemeenten, evenals intensieve afstemming met ondernemers ter bevordering van de lokale/regionale economie en arbeidsmarkt (stichting Pionering, werkgroep ondernemend aanbesteden). Met speciale aandacht om de positie als opdrachtgever te gebruiken
om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk (ervarings) plekken (SROI doelstelling).
Doelstelling voor de gemeente is en blijft om op het gebied van inkoop te behoren tot de “best in
class” gemeentelijke inkooporganisaties van Nederland. Ten aanzien van specifieke inkoop- en
aanbestedingstrajecten zal in 2014 de transitie van de AWBZ en jeugdzorg naar de gemeente een
krachttoer worden voor alle Nederlandse gemeenten en dus ook voor Hellendoorn. Daarnaast
zullen o.a. de aanbestedingen voor schoonmaak van gemeentelijke objecten, accountantsdiensten
en taxatie diensten WOZ in samenwerking met de andere gemeenten worden opgestart.

Financiën en Control
Ook in 2014 zullen we ons in belangrijke mate moeten richten op het opvangen van de gevolgen
van de economische recessie en de rijksbezuinigingen die daarvan een rechtstreeks gevolg zijn.
Vanaf begin 2009 wordt onze agenda al voor een groot deel bepaald door de economische recessie. De afgelopen jaren is fors bezuinigd. In eerste instantie op zaken met een beperkte maatschappelijke impact, maar geleidelijk zijn we de gevolgen steeds meer en steeds breder gaan voelen. De door het Rijk voor 2014 aangekondigde maatregelen spannen in deze de kroon. Niet eerder werden we geconfronteerd met een dergelijk pakket aan bezuinigingen. Bezuinigingen, die op
tal van onderdelen ook veel verder gaan dan de afspraken die Rijk en gemeenten daar in algemene zin over hebben gemaakt. Voor de iets langere termijn (vanaf 2016) houden we voorzichtig
rekening met enig herstel. Maar veel is op dit moment nog uiterst onzeker.
Om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen, kijken we momenteel binnen de organisatie
ook heel nadrukkelijk waar we processen kunnen vereenvoudigen en werkzaamheden meer en
beter op elkaar af kunnen stemmen. Een en ander ook volgens de uitgangspunten van leanmanagement. Medio 2013 is in samenwerking met Rijssen-Holten een eerste pilot van start gegaan. Op basis van de ervaringen met die pilot willen we dat de komende jaren verder verbreden.
Toegespitst op het terrein van financiën en control kijken we met name naar een vereenvoudiging
van de opzet van begroting, bestuurs- en managementrapportages en jaarrekening. Ook in het
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administratieve proces willen we zaken verder vereenvoudigen. Als uitvloeisel daarvan hebben
we het opheffen van de reserve strategische projecten twee jaar naar voren gehaald.
In dat verband blijven we ook werken aan een stringent financieel beheer. Simpel gezegd zullen
we nog altijd nadrukkelijk de ‘hand op de knip’ moeten houden. Veel ruimte voor nieuwe activiteiten is er daarom niet. En waar nog enige financiële ruimte beschikbaar is zullen we goed na
moeten denken over de keuzes die we maken. We kunnen de middelen die we hebben immers
maar één keer uitgeven. Dit vereist een gedegen inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven. Tegenvallers zullen zoveel mogelijk binnen het betreffende programma opgevangen moeten worden.
Meevallers komen in principe ten gunste van de algemene middelen. Speciale aandacht in dit
verband hebben de ingeplande bezuinigingen. De voortgang bij de realisering wordt nauwgezet
gevolgd.
Ten slotte zullen we ook het komende jaar ons blijven inzetten op het binnenhalen van subsidies
voor de projecten waar we mee bezig zijn. Kansen liggen er vooral op het terrein van duurzaamheid, innovatie, werkgelenheid en internationalisering. Ook op het gebied van plattelandsontwikkelingen liggen er verschillende mogelijkheden. Belangrijk voor het benutten van die kansen is het
vinden van enige ruimte voor gemeentelijke cofinanciering binnen de bestaande budgetten. Rijk,
provincie Overijssel, Regio Twente en Europese Unie zijn belangrijke partners in dit proces. Samen met andere Twentse gemeenten (en dan vooral ook in WT4- en Leaderverband) kijken we
hoe we hier gezamenlijk in op kunnen trekken en kunnen leren van elkaars ervaringen.
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Paragraaf 2:

Belastingen

Inleiding
In deze paragraaf wordt een uiteenzetting gegeven van het beleid voor 2014 ten aanzien van de
belastingen en tot welke belastingdruk dit voor de burgers leidt.

Beleid
Evenals in voorgaande jaren willen wij in zijn algemeenheid de tarieven voor 2014 in ieder geval
verhogen met een inflatiecorrectie. Op basis van de laatste prognoses van het CPB gaat het daarbij om 1,2%. Overwegingen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld wettelijk vastgestelde tarieven, omvang van de reserves, de mate van kostendekkendheid van een bepaald tarief of de afronding van de tarieven. Ook willen wij, net als in voorgaande jaren, de belastingdruk voor de gemiddelde burger niet te zeer laten stijgen.
Voor 2014 daalt het tarief van de rioolheffing met per saldo 0,65%. Bij de afvalstoffenheffing is er
een daling van het tarief met circa 2,14% en bij de onroerende-zaakbelastingen (OZB) bedraagt de
verhoging 4,2%. Bij de overige belastingen hebben wij de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,2%. Bij de begrafenisrechten zijn de tarieven gebaseerd op 90% kostendekkendheid. In
voorgaande jaren was dat 80%.
Door deze tariefmaatregelen stijgt de belastingdruk (het totaal aan OZB, afvalstoffenheffing en
rioolheffing) voor een gemiddelde woningeigenaar met 0,74% (= + € 0,46 per maand). De belastingdruk voor een gemiddelde woninghuurder daalt met 1,38% (= - € 0,54 per maand).
Het voorgaande resulteert in de volgende tarieven en gecombineerde aanslag voor een gemiddelde
woning:
Belastingsoort

Belasting 2013

afvalstoffenheffing (standaardcombinatie: basisheffing met een 240
liter restcontainer en een 140 liter GFT-container)
rioolheffing (uitgaande van 150 m3 waterverbruik)
onroerende-zaakbelastingen (voor het eigendom van een gemiddelde woning met een woningwaarde van € 251.000,00 volgens
Belastinguitgave 2013 van de provincie Overijssel)
Totaal belastingdruk
indien van toepassing: Hondenbelasting (1 hond)
Totaal belastingdruk (inclusief hondenbelasting)

Belasting 2014

237,24

232,08

232,80
285,64

231,48
297,69

755,68
65,00
820,68

761,25
66,00
827,25

Belastingmaatregelen 2014
Afvalstoffenheffing
De opbrengst van de afvalstoffenheffing hebben wij ten opzichte van 2013 met € 68.000,-- verlaagd. Dit leidt tot een daling van de tarieven met circa 2,14%. Daarnaast hebben wij de belastingmaatregelen zoals die zijn genoemd in de groene pagina’s onder punt 12.4 niet doorgevoerd in
de tarieven van de afvalstoffenheffing, maar deze kosten (voor 2014 € 45.000,--) uit de reserve
afvalinzameling gehaald. Deze reserve is immers gevormd uit de opbrengsten afvalstoffenheffing
en dient ter egalisatie. Ook de inflatie van 1,2% wordt niet via tariefmaatregelen in rekening gebracht bij de burger.
Omschrijving
Basisheffing

€

2013
98,88

€

2014
96,72
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140
240
140
240

liter
liter
liter
liter

GFT-cont.
GFT-cont.
restcont.
restcont.

€
€
€
€

37,20
62,28
59,40
101,16

€
€
€
€

36,36
60,96
58,08
99,00

Begrafenisrechten
Bij de begrafenisrechten zijn de tarieven in 2014 voor 90% kostendekkend. Voorheen was dat
80%.
Hondenbelasting
Sinds de invoering van deze belastingsoort wordt de opbrengst aangewend ter bestrijding van de
overlast door honden en de daar direct aan verwante activiteiten zoals de aanleg en onderhoud
van hondentoiletten en ruige bermen, een controleur, controles, hondenpenningen, voorlichting en
perceptiekosten. Gelet op de ontwikkeling van de kosten is het tarief voor de hondenbelasting
verhoogd met de inflatiecorrectie van € 65,-- naar € 66,--.
OZB
De opbrengst van de OZB is een algemeen dekkingsmiddel. De tarieven van de OZB worden uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Wij stellen u voor om de tarieven met 4,2% te laten
stijgen (inflatie, oude bezuinigingstaakstelling en compensatie voor tariefsmaatregelen bij de afvalstoffen- en rioolheffing). Met deze 4,2% zitten we als gemeente Hellendoorn boven de landelijke
macronorm van 2,45% voor 2014. Overigens is het op dit moment nog onduidelijk of de macronorm in 2014 nog wel bestaat. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 22 mei
2013 heeft de VNG met minister Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe
indicator voor het vervangen van de huidige macronorm OZB. Er wordt gestreefd naar vervanging
met ingang van 2014.
Gelet op het voorgaande zien de voorlopige tarieven van de OZB er als volgt uit:
omschrijving
Gebruik
niet-woning
woning
eigendom
niet-woning

2013
0,1788%
0,1138%
0,2235%

2014
0,1863%
0,1186%
0,2329%

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) moeten wij elk jaar alle onroerende
zaken taxeren. Voor 2014 zullen alle onroerende zaken in de gemeente worden getaxeerd naar
waardepeildatum 1 januari 2013. De resultaten daarvan komen eind 2013 beschikbaar. Zodra de
nieuwe taxatiewaarden bekend zijn, zullen de OZB-tarieven definitief worden vastgesteld. Dat zal
gebeuren in de raadsvergadering van december. Zoals gebruikelijk hanteren wij daarbij het uitgangspunt dat de totale geraamde OZB-opbrengst als gevolg van deze hertaxatie niet zal wijzigen.
Parkeerbelastingen
Met ingang van 1 oktober 2011 is in het centrum van Nijverdal het zogenoemde betaald parkeren
ingevoerd. De tarieven voor het straatparkeren voor 2014 zijn gelijk aan die van 2014. De verordening en enkele vergunningtarieven zijn aangepast conform de besluitvorming bij de evaluatie van
het betaald parkeren.
Reclamebelasting
De verordening en tarieven zijn identiek aan die van 2013. Aan de hand van de besluitvorming bij
de evaluatie, wordt de verordening in december nog gewijzigd.
Rioolheffing
De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden
verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van afvalwater, hemelwater en
grondwater. Gelet op de ontwikkeling van de kosten van het rioolbeheer, de hoogte van de reserve en de mate van kostendekkendheid stellen wij u om de tarieven te verlagen met 0,65%. Dit is
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opgebouwd uit 1,2% inflatiestijging en een inkomstendaling van € 68.000,-- (circa -1,85%). Dat
levert het volgende beeld op:
omschrijving
vastrecht 50 m3
opslag voor elke extra
50 m3

€
€

2013
2014
168,00 € 166,92
32,40 €
32,28

Toeristenbelasting
Om de extra € 50.000,-- opbrengsten te genereren die in de kadernota zijn afgesproken, zijn de
volgende tariefsverhogingen (p.p.p.n.) noodzakelijk:
omschrijving
alle vormen van nachtverblijf (m.u.v. woningen
en hotels)
woning
hotel

€

€
€

2013
2014
0,53 €
0,65

0,81 €
1,23 €

1,00
1,50

Overige belastingen
Bij de overige belastingen is over het algemeen sprake van een inflatiecorrectie van 1,2% in verband met gestegen lonen en prijzen. Het gaat hierbij om de leges en de marktprecariobelasting.
De tarieven van de vermakelijkhedenretributie zijn niet aangepast. Al jaren is er een convenant met
de enige belastingplichtige het Avonturenpark. Het huidige convenant loopt eind 2017 af.
Tarieven Hellendoorn versus tarieven andere gemeenten in 2013
De ontwikkeling van de woonlasten heeft ieder jaar de volle aandacht, omdat de stijgingen per
gemeente aanzienlijk kunnen verschillen. De grote aandacht voor de hoogte van de gemeentelijke
belastingen komt vooral door de zichtbaarheid van de heffingen.
De provincie Overijssel berekent jaarlijks per gemeente wat per gemeente de stijging van de belastingdruk is. Uit de “Belastinguitgave 2013” van de provincie Overijssel blijkt dat een gemiddeld
huishouden in onze gemeente qua belastingdruk op de 22ste (2012 19de) plaats komt op de ranglijst van 25 Overijsselse gemeenten, uitgaande van de gemiddelde woningwaarde in de afzonderlijke gemeenten. Er zijn dan 21 gemeenten goedkoper. Als we uitgaan van een gemiddelde standaardwoning in de provincie Overijssel, dan staan we op de 17de (2012 14de ) plaats op de ranglijst. In dat geval zijn er 16 gemeenten goedkoper.
In de volgende tabel staat de belastingdruk (OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing) in euro’s per gemeente van 2013, uitgaande van de gemiddelde woningwaarde in die gemeenten. In
Hellendoorn bedroeg die woningwaarde € 251.000,--. De gemiddelde belastingdruk van alle gemeenten in deze grafiek bedraagt € 696,07.
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Uitgaande van de standaardwoningwaarde van € 214.000,-- in de provincie Overijssel ziet de
ranglijst van de belastingdruk er iets anders uit. De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven dan
uiteraard gelijk, maar bij de berekening van de OZB worden de unieke gemeentelijke OZB-tarieven
toegepast op de hiervoor genoemde waarde van € 214.000,00 De gemiddelde belastingdruk van
alle gemeenten bedraagt dan € 679,07.

Ook landelijk is er in 2013 onderzoek gedaan. In het onderzoek van het COELO (Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) zijn 430 (deel)gemeenten betrokken. Voor
wat betreft de meerpersoonshuishoudens bedragen de woonlasten in de goedkoopste gemeente
(=rangnummer 1) € 508,--. In de duurste gemeente is dat € 1.149,--. De gemiddelde woonlasten
liggen volgens het COELO in Nederland op € 697,-- en in Overijssel op € 700,--. In de gemeente
Hellendoorn bedragen de lasten volgens het COELO € 742,-- voor een meerpersoonshuishouden
Daarmee nemen we de 277de (2012 276de) plek in.
Ontwikkeling belastingdruk bedrijven
Bij de bepaling van de belastingdruk voor bedrijven spelen slechts twee belastingsoorten een rol,
te weten de OZB en de rioolheffing. De afvalstoffenheffing is namelijk alleen maar voor huishoudens. Hieronder ziet u de ontwikkeling in de belastingdruk voor een fictief bedrijf dat in 2010 een
WOZ-waarde had van € 1,0 miljoen (sindsdien verhoogd met de jaarlijkse gemiddelde marktont-
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wikkeling voor niet-woningen) en een jaarlijks waterverbruik van 1000 m3.
WOZ-waarde
Bedrag
Belastingsoort
OZB-eigendom
OZB-gebruik
Rioolheffing
Belastingdruk
Ontwikkeling

2013
987.892,00
2013
2.207,94
1.766,35
783,60
4.757,89
1,31%

2014
987.892,00
2014
2.300,80
1.840,44
780,24
4.921,48
3,44%

Wet waardering onroerende zaken
In de tabel over de belastingdruk bij bedrijven wordt voor de jaren 2013 en 2014 gewerkt met
dezelfde WOZ-waarde. Dat komt omdat de nieuwe waarden voor 2014 nog niet bekend zijn. Elk
jaar worden alle onroerende zaken binnen de gemeente Hellendoorn opnieuw gewaardeerd. De
nieuwe WOZ-waarden worden eind februari 2014 aan de belanghebbenden bekend gemaakt en
hebben als waardepeildatum 1 januari 2013. Samen met de gemeente Rijssen-Holten en Wierden
hebben wij de uitvoering van de taxatiewerkzaamheden gezamenlijk aanbesteed.
Gecombineerde aanslag 2014
In 2014 zal het merendeel van de gecombineerde aanslagen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing
en hondenbelasting) naar verwachting worden opgelegd met dagtekening 28 februari 2014.
Betaling van de aanslag 2014
Omdat heel veel burgers een machtiging hebben afgegeven tot automatische incasso, hebben zij
meestal tien termijnen om het verschuldigde bedrag te voldoen.
Kwijtschelding
Mensen met een laag inkomen hebben de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Deze kan
vervolgens verleend worden indien de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en
ook niet binnen afzienbare termijn kunnen worden verwacht.
Bij de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken maakt de gemeente Hellendoorn maximaal
gebruik van de haar geboden mogelijkheden, door 100% van de bijstandsnorm aan te merken als
kosten van bestaan. Ook de wettelijke mogelijkheid om bij een aanvraag om kwijtschelding rekening te houden met de kosten van kinderopvang, worden door de gemeente Hellendoorn toegepast.
Om de administratieve lasten voor de burger en uitvoeringskosten te beperken krijgen de WWBuitkeringsgerechtigden en de AOW’ers zonder aanvullend pensioen sinds 2010 zonder verdere
toetsing automatisch kwijtschelding. De financiële situatie van deze belastingschuldigen zal niet
snel wijzigen. Daarom kan er worden volstaan met een uitgebreide toetsing éénmaal per vijf jaar.
Zij ontvangen jaarlijks in januari bericht dat kwijtschelding is verleend en hoeven daar voor niets te
doen.
Mensen die in 2013 volledige kwijtschelding hebben ontvangen, worden in januari aangeschreven.
Zij hoeven slechts vier opties aan te kruisen en de brief, met de twee laatste bankafschriften en de
laatste loonstrook in een retourenveloppe aan de gemeente terug te sturen. Alleen de mensen
buiten de genoemde doelgroepen moeten een uitgebreide aanvraag met bewijsstukken indienen.
Opbrengst en kostendekking
De totale opbrengst uit gemeentelijke belastingen in 2014 stijgt met zo’n 3% tot een bedrag van
€ 16,8 miljoen. In de volgende tabel ziet u dat uitgesplitst naar de diverse belastingsoorten. In de
laatste kolom treft u het kostendekkingspercentage aan.
Belastingsoort
Afvalstoffenheffing
Begrafenisrechten
Hondenbelasting
Leges

Rekening
2012
3.026.000
297.000
165.000
1.141.000

Begroting
2013
3.151.000
348.000
171.000
1.324.000
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2014
3.105.000
420.000
173.000
1.345.000

Kostendekking
2014
91,5%
98,3%
93,9%
41,3%

Marktprecariobelasting
Onroerende-zaakbelastingen
Parkeerbelastingen en –leges
Reclamebelasting
Rioolheffing
Toeristenbelasting
Vermakelijkhedenretributie (convenant)
Totaal

37.000
6.474.000
619.000
0
3.624.000
287.000
50.000
15.720.000

39.000
6.684.000
583.000
60.000
3.633.000
259.000
48.000
16.299.000

39.000
7.011.000
574.000
60.000
3.634.000
352.000
48.000
16.762.000

94,5%
n.v.t.
45,1%
100%
95,7%
70,7%

Het kostendekkingspercentage voor de overige leges is eigenlijk niet relevant, aangezien er in de
berekening kosten zijn begrepen waarvoor op grond van wettelijke regels geen leges geheven mogen worden, of waarbij sprake is van gemaximeerde tarieven.
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Paragraaf 3:

Weerstandsvermogen

Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Onder het begrip weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van onze gemeente om
financiële risico’s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket onverkort kan worden uitgevoerd.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken.
en
- Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen
zijn.
De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico’s
te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.
Deze paragraaf bevat zowel een inventarisatie van de ongedekte risico’s die de Gemeente Hellendoorn loopt in de voorliggende begrotingsperiode als een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s aangestipt.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s
In de financiële verordening Gemeente Hellendoorn 2005, door u vastgesteld op 15 november
2005, is in artikel 16 lid 1 bepaald dat wij naar behoefte een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aanbieden. Het beleid rond het weerstandsvermogen is vastgelegd
in de volgende nota’s:
- Nota weerstandsvermogen (november 2004)
- Nota versterking risicobeheer (maart 2005)
- Nota reserves en voorzieningen (november 2007).
Vanaf 2009 wordt uitgegaan van een andere opzet van de evaluatie van de reserves en voorzieningen, waarbij jaarlijks de grote ontwikkelingen van met name algemene reserves in de begroting en de jaarrekening worden toegelicht en vierjaarlijks een nieuwe nota wordt voorgelegd waarin wordt ingegaan op alle reserves en voorzieningen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Inleiding
De basis voor de programmabegroting 2014 is de kadernota 2014 zoals die in de raadsvergadering
van juli door de gemeenteraad is vastgesteld. In de kadernota is aangegeven op welke wijze we de
rijksbezuinigingen uit het regeerakkoord op willen vangen. Daarnaast is stilgestaan bij de structurele doorwerking van een aantal mee- en tegenvallers uit de jaarrekening 2012. Op dat moment was
nog geen rekening gehouden met mutaties als gevolg van allerlei factoren vanaf 2014. Ook de
juni-circualaire over het gemeentefonds was nog niet in het perspectief van de kadernota meegenomen. De raad is daarover via een afzonderlijke brief schriftelijk geïnformeerd.
De kadernota was een doorkijk naar de komende jaren en vervolgens is de begroting opgesteld
waarin een aantal ontwikkelingen voor het eerst is meegenomen.
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Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken. Het gaat dus vooral om risico’s die zich kunnen voordoen.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere
eenmalige tegenvallers op korte termijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de
voortzetting van taken op het geldende niveau. Hierbij gaat het om vrij besteedbare middelen die
slechts eenmalig ingezet kunnen worden. Met structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te
vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De flexibiliteit van
de baten en lasten is dus cruciaal voor de structurele weerstandscapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit kan in principe worden onderverdeeld in de componenten
‘eigen vermogen, ‘ruimte op de begroting’ en ‘stille reserves’.
Eigen vermogen
In dit kader wordt het eigen vermogen ingedeeld naar: (het vrij besteedbare deel van) de algemene
reserve en de bestemmingsreserves. In de algemene reserve zijn middelen aanwezig zonder een
directe bestemming en dienen als een waarborg voor de continuïteit en het afdekken van financiele risico’s. De algemene reserve is de reserve waar aanwending geen budgettaire consequenties
heeft voor de exploitatie. De gemeente Hellendoorn kent drie algemene reserves: de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR), de Bufferreserve en de Financieringsreserve.
Ruimte op de begroting
Om de nog te realiseren ruimte op de begroting te bepalen, is van de totale begroting vastgesteld
welke posten een doorlopend karakter hebben en daarom niet van het ene op het andere moment
‘afgebouwd’ kunnen worden.
Stille reserves
Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de
balans opgenomen boekwaarde (bij ons gewaardeerd op historische kostprijs). Een stille reserve
kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien:
- het betreffende actief vrij verhandelbaar is;
- de opbrengst bij verkoop uitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op
te vangen.
Het gemeentelijke aandelenpakket, waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan de nominale waarde, wordt niet tot de weerstandscapaciteit gerekend omdat zij niet vrij verhandelbaar is. De gemeente beschikt over een aantal panden waarvan de verwachte verkoopwaarde hoger is dan de
huidige boekwaarde. Aangezien de meeste van deze panden door de gemeente verhuurd worden
of in gebruik gegeven zijn nemen wij voorzichtigheidshalve de stille reserves niet mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit
en de (structurele) post voor onvoorzien.
Onbenutte belastingcapaciteit
Hellendoorn kan nog beperkt extra middelen genereren door haar belastingen te verhogen en haar
heffingen meer kostendekkend te maken. Voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is gekozen
om alle kosten te dekken uit de opbrengst en eventueel de inzet uit de reserve. De onbenutte belastingcapaciteit, zoals opgenomen in de navolgende tabel, is de geraamde dekking uit de reserve
‘inzameling en verwerking afval’ en de reserve ‘rioleringen’.
De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het
voorbehoud gemaakt dat de opbrengstenstijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven.
Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm OZB voor 2014 is 2,45% (2013: 3%). Dit blijkt uit de meicirculaire gemeen-
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tefonds 2013 van het ministerie van BZK. Dat betekent dat in 2014 voor alle gemeenten samen
de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen 2,45% meer mag zijn dan in 2013. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 22 mei 2013 heeft de VNG met minister Plasterk
afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige
macronorm OZB. Er wordt gestreefd naar vervanging met ingang van 2014.
In deze programmabegroting worden de OZB-opbrengsten voor 2014 verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,2%, een structurele doorwerking uit de begroting 2011 van 1% en een structurele
verhoging van 2% in 2014 onder gelijktijdige verlaging van de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Onvoorzien
Voor het opvangen van niet voorziene calamiteiten hebben wij in de begroting een structureel bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. De lasten die ten laste van de post onvoorziene uitgaven komen, moeten in principe voldoen aan de criteria onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. De post onvoorzien wordt slechts belast met éénmalige tegenvallers. Structurele knelpunten in de begrotingsuitvoering moeten op structurele wijze door lastenverlaging danwel belastingverhoging worden opgelost. Uitgangspunt bij dergelijke knelpunten is dat dekking binnen hetzelfde programma wordt gevonden als waar het knelpunt zich voordoet.

In bovenstaand cirkeldiagram is te zien welke ‘vaste componenten’ in de begroting zitten en op
welke componenten op relatief korte termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd als de nood
echt aan de man komt.
Van het totaal van de begroting van € 84,9 miljoen is structureel zo’n € 61,2 miljoen (72%) te
beschouwen als ‘vaste componenten’. Dit betreffen kapitaallasten, personeelslasten en specifieke
lasten waar (rijks)inkomsten tegenover staan. Op deze drie componenten vallen op korte termijn
niet of nauwelijks besparingen te realiseren. Op het overige deel (rond € 23,7 miljoen, oftewel
28%) is jaarlijks wel te bezuinigen. Naar schatting is voor het eerste jaar 2% oplopend naar 4%
ruimte op de begroting te behalen. Daarnaast behoort de post onvoorzien die jaarlijks wordt begroot tot de ruimte op de begroting.
De totale beschikbare weerstandscapaciteit van de Gemeente Hellendoorn
Het verloop van de totale weerstandscapaciteit voor de gemeente Hellendoorn over de jaren 20142017 ziet er als volgt uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)

2014
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2015

2016

2017

Incidentele weerstandscapaciteit
Eigen Vermogen
Totaal Algemene reserves
Totaal Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen
Ruimte op de begroting
Stille reserves

8.250
5.948
14.180
473
PM

8.571
4.163
12.733
651
PM

9.606
3.841
13.447
769
PM

10.388
3.297
13.685
946
PM

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

14.653

13.384

14.216

14.631

Onbenutte belastingcapaciteit
Onroerende-zaakbelastingen t.o.v. macronorm
Afvalstoffenheffing (norm: kostendekkend)
Rioolheffing (norm: kostendekkend)
Totaal onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien

0
275
162
437
45

0
346
184
530
45

0
325
254
579
45

0
305
406
711
45

Totaal structurele weerstandscapaciteit

492

575

624

756

15.145

13.959

14.840

15.387

Structurele weerstandscapaciteit

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

Zoals hierboven is berekend, leidt dit tot een totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 15,1
miljoen in 2014, oftewel 18,0% van het begrotingstotaal. In 2013 was dat 22,9%.

Benodigde weerstandscapaciteit
Inleiding
De benodigde weerstandscapaciteit kan worden bepaald door het in kaart brengen van alle financiële, ongedekte risico’s die de Gemeente Hellendoorn loopt.
Ongedekte risico’s van de Gemeente Hellendoorn
Decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten
Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij
over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Kerngedachte van de decentralisaties
is dat gemeenten dichter bij de burgers staan. Gemeenten moeten maatwerk leveren: specifieke
situaties vragen om specifieke oplossingen. De nadruk ligt daarbij, meer dan voorheen, op de eigen
kracht en zelfregie van inwoners en hun netwerken.
Met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten
krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en provincie eraan uitgaven. De gemeenten moeten
alles dus heel efficiënt organiseren en keuzes maken over wat we wel en niet kunnen doen. Een
omvangrijke operatie, waarbij veel partijen betrokken zijn. Gemeenten krijgen hiervoor 50% meer
budget, maar krijgen naar verwachting wel nieuwe risico's op hun bord. Gemeenten krijgen te
maken met een enorm nieuw risicogebied.
Er is een aantal duidelijke risico’s te onderscheiden. Allereerst het maatschappelijk zorginhoudelijke gebied zelf; steeds moeilijker gevallen en onduidelijkheid over de gevolgen van deze
trends, in combinatie met economische situatie. Vaak gaat men er van uit dat de mogelijke besparingen direct worden gerealiseerd, terwijl juist extra investeringen noodzakelijk zijn om naar de
toekomst daadwerkelijk efficiënter te kunnen werken. Organisaties bij gemeenten hebben tijd nodig om kennis en ervaring op te bouwen. Dit gaat dus met vallen en opstaan. De ICT- en datacomponent is zeer groot. Verschillende partijen dragen data (systemen) over. Hier moet concrete
stuurinformatie van worden gemaakt. De ervaring leert dat veel van dit soort overheidstrajecten
duurder uitvalt en later worden opgeleverd. De interactie tussen de verschillende bestaande en
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nieuwe over te hevelen zorgtaken zorgt voor meer onderlinge afhankelijkheden, en maakt het
daarmee extra kwetsbaar.Er zijn zeer veel verschillende partijen betrokken met elk hun eigen belangen. Op basis van het huidige beleid, dus op basis van budgetneutrale invoering van de decentralisaties, staat de reserve Wmo in de periode 2014 – 2017 nog rond de € 750.000,-Grondexploitatie
Bij grondexploitatie horen financiële risico’s. Het in exploitatie nemen van gronden gaat gepaard
met onzekerheden als gevolg van allerlei aannames die gehanteerd worden bij de opzet van berekeningen. De belangrijkste risico’s zijn van externe aard. Zo zijn er de risico’s ten aanzien van de
geraamde opbrengsten en kosten. Ook zijn er risico’s met betrekking tot de waardering van aangekochte en deels ontwikkelde gronden. Tenslotte kan de grondpositie van projectontwikkelaars in
een gebied een risicofactor zijn.
Uit de beoordeling van de grondexploitatiegebieden blijkt dat de grootste risico’s liggen in de verkoopbaarheid van de kavels. Er is nog geen kentering te constateren op de markt voor bouwgrond.
Voorlopig moet rekening worden gehouden met een trage afzet. Er is daarom ruim voldoende
grond in voorraad voor zowel woningbouw als voor bedrijventerrein.
Als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt staan de grondprijzen steeds meer onder druk. In
verband hiermee is door de STEC-groep in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar marktconforme
grondprijzen binnen de lopende grondexploitaties en de strategische herontwikkelinglocaties. Dit
heeft geleid tot aanpassing van de door ons gehanteerde grondprijzen en hantering van een andere, meer marktconforme en transparante berekeningswijze voor de grondprijzen, n.l. op basis van
de residuele waarde. Het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de
verwachte resultaten van de betreffende locaties met € 4,8 miljoen.
Voor het opvangen van nog niet voorziene risico’s binnen het grondbedrijf is een genormeerd bedrag binnen de bufferreserve beschikbaar. Indien zich onvoorziene risico’s voordoen op aangekochte gronden, worden deze uit de bufferreserve gedekt. De reserve wordt gebruikt om de verschillen tussen begrote en werkelijke uitgaven op te vangen. De bufferreserve dient, zoals de
naam al zegt, als financiële buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers in het algemeen
(“calamiteitenfonds”) en de grondexploitatie in het bijzonder.
De bufferreserve is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel is gebaseerd op een bedrag van €
45,-- per inwoner van de gemeente ter afdekking van risico’s waarmee de gemeente geconfronteerd wordt. In totaal dus € 1,6 miljoen voor 36.000 inwoners. Het tweede deel is ter dekking van
de risico’s van grondzaken. De risico’s van rentestijging, vertraging in de afzet en bovenmatige
inflatie worden in dit onderdeel afgedekt. Op basis van de herziening van grondexploitaties volgens
de gehanteerde rekenmethodiek wordt berekend hoe groot de bufferreserve voor dit onderdeel
moet zijn. De omvang zou, volgens de laatste herziening circa € 3,3 miljoen moeten bedragen per
1-1-2011. Het derde deel betreft het egalisatiedeel winstnemingen. Dit onderdeel wordt gebruikt
om fluctuaties in de gerealiseerde winst versus geraamde winst op te vangen, die het gevolg zijn
van vertragingen in de afzet. Het saldo van dit onderdeel van de reserve zal minimaal € 250.000,-en maximaal € 1 miljoen moeten bedragen.
Naar verwachting bedraagt de bufferreserve eind 2017 € 5,1 miljoen en is dus op peil om de risico’s af te dekken. Vanaf 2013 worden de rentebaten uit de bufferreserve niet langer gebruikt als
dekking binnen de exploitatie, maar toegevoegd aan de bufferreserve zelf. Hierdoor is de reserve
aanwendbaar zonder dat er meteen een gat in de exploitatie wordt geslagen..
De hoogte van de algemene buffer binnen de bufferreserve voor de grondexploitatie kan niet los
worden gezien van de ‘voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie’. Daar waar binnen de
bufferreserve een bedrag is gereserveerd voor risico’s binnen de grondexploitatie, is de genoemde
voorziening specifiek bedoeld voor verwachte, toekomstige verliezen binnen de grondexploitaties.
Logischerwijze betekent het vormen van een voorziening dat de resterende risico’s lager worden.
Er is dan immers al een verlies ‘genomen’. De voorziening bedraagt ultimo 2013 ruim € 9,6 miljoen.
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Voor de winstverwachtingen en de specifieke risico’s van de diverse grondexploitatie-complexen
verwijzen wij u naar paragraaf 7 Grondbeleid.
Gerelateerd aan verlaagde opbrengsten uit de grondexploitatie loopt de gemeente ook risico’s dat
de geraamde bouwleges niet binnenkomen. Vanaf het derde kwartaal 2011 hebben we te maken
met fors lagere opbrensten en inmiddels is de begroting bijgesteld.
Wet maatschappelijke ondersteuning
In de begroting 2014 is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning een kostenniveau opgenomen dat gebaseerd is op de contractueel afgesproken tarieven. Het prijsrisico wordt daarom als
beperkt ingeschat. Het volume (aantallen uren voortkomende uit de indicatiestelling) blijkt tot nog
toe prima in de pas te lopen met de verwachtingen, maar naar de toekomst toe is er - het is immers een open-eind-regeling - toch een risico dat meer uren hulp in de huishouding worden afgenomen.
Naast het open-eind element in de regeling is er ook een risico dat landelijk beleid er voor zorgt dat
kostenbeheersing op gemeentelijk beleid steeds moeilijker wordt. Bij de invoering van de hulp in de
huishouding kwam bijvoorbeeld na decentralisatie van de taken naar gemeenten nog een verplichting om alphaphulpen volgens een cao te betalen en vervolgens nog een extra uitname omdat gemeenten er in waren geslaagd om – macrotechnisch – taken goedkoper uit te voeren dan de vergoeding die de rijksoverheid daarvoor had gegeven. Bovendien zijn er vaak herverdeeleffecten die
voor een individuele gemeente zoals Hellendoorn nadelig kunnen uitpakken.
Gemeentefonds
De meicirculaire 2013 is op internet verschenen op 31 mei 2013. In deze circulaire zijn de gevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II verwerkt.
Deze circulaire heeft forse gevolgen voor de uitkeringen in het gemeentefonds. Het bezuinigingspakket van het nieuwe kabinet vindt zijn weerslag in deze circulaire. Naast het ‘samen de trap af
gaan’ met het Rijk zijn er ook forse uitnames geweest uit het gemeentefonds, waarbij met name
de korting op het BTW compensatiefonds en de uitname in verband met onderwijshuisvesting fors
zijn.
Voor het lopende jaar 2013 valt het accres fors lager uit, mede omdat het Rijk in 2012 minder
heeft uitgegeven dan begroot. Dat wordt verrekend in 2013. Het jaar 2014 komt fors positief uit,
zo fors dat het ministerie van BZK in de circulaire aangeeft dat er rekening mee gehouden moet
worden dat dit in de aanloop naar de Miljoenennota nog kan worden bijgesteld. De jaren 2015 tot
en met 2017 komen, zoals verwacht, negatief uit. Echter, het is minder negatief dan waar we bij
de Kadernota 2014-2017 van uit zijn gegaan.
Wat niet in de circulaire is verwerkt zijn eventuele extra bezuinigingen. In het ‘Oranje-akkoord’ is
afgesproken dat er bezuinigingsmaatregelen moeten komen voor een bedrag van € 4,3 miljard. In
het overleg met de sociale partners is afgesproken een besluit over deze bezuinigingen uit te stellen en te kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Het wordt echter steeds duidelijker dat het huidige kabinet toch verdere maatregelen moet nemen om het begrotingstekort binnen de norm van
3% te brengen. Wij verwachten dat deze bezuinigingen oplopen van € 4,3 miljard naar € 6 miljard.
Aangezien de meicirculaire 2013 de basis vormt voor de programmabegroting 2014 hebben wij
deze bezuiniging reeds meegenomen bij de verwerking van de meicirculaire. Aan de ene kant omdat het zo goed als zeker is dat het kabinet maatregelen zal nemen, aan de andere kant omdat ook
de provincie verwacht dat de gemeente anticipeert op dergelijke maatregelen.
Strategische projecten
De reserve strategische projecten is in 2013 opgeheven en derhalve is er geen specifieke buffer
meer voor de majeure projecten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.
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Binnen de projecten is een aantal aannames gedaan, bijvoorbeeld bij het betaald parkeren. Hierbij
lopen we het risico dat de werkelijke bezettingsgraad negatief afwijkt van de geprognosticeerde
bezettingsgraad. Dit geeft een risico’s t.a.v. de opbrengsten.
De gemeente heeft 2 winkelunits in het Nieuw Dunant gekocht. Eén unit is verhuurd, maar de
andere unit staat nog leeg. Dit geeft een leegstandsrisico of het risico de unit te moeten verkopen
beneden de aankoopprijs. Bij het project Nieuw Dunant lopen nog juridische procedures die de
ramingen positief of negatief kunnen beïnvloeden.
Binnen het Huis voor Cultuur en Bestuur zijn op dit moment alle kantoorruimtes verhuurd.
De zorgvloer in het Ravijn - zwem sport zorg - is nog niet verhuurd. Wel hebben Carint Reggeland
en het Roessingh belangstelling om samen met andere organisaties gebruik te maken van de zorgvloer en de overige voorzieningen van het Ravijn. Ook de horeca-voorziening in het Ravijn wordt
nu niet commercieel geëxploiteerd en er zal uiteraard een vervolgtraject volgen over hoe nu verder
te gaan.
Wet Hof
Lokale overheden hebben samen een schuld opgebouwd. Als de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) een feit is, dreigen sancties voor gemeenten als ze te veel investeren. De nieuwe
wet maakt het de decentrale overheden onmogelijk hun reserves te gebruiken om investeringen te
financieren. Met andere woorden, geld dat keurig is gespaard voor het doen van grote uitgaven
kan niet langer worden uitgegeven. Doet een vermogende gemeente dat bijvoorbeeld toch, dan
riskeert die een boete. Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden - het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel - wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in
het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo.
Te verstrekken subsidies
Veel instellingen zijn in belangrijke mate afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Dit brengt met
zich mee dat tegenvallers in de bedrijfsvoering (onder andere als gevolg van CAO-ontwikkelingen)
ook negatieve consequenties kunnen hebben voor de gemeente als subsidieverstrekker. Door de
invoering van budgetsubsidie wordt een deel van de risico’s bij de instelling gelegd. Daarnaast
worden jaarlijks subsidieplafonds vastgesteld, om vooraf risico’s subsidieregelingen met een open
einde uit te sluiten. De risico’s die overblijven zijn niet middels voorzieningen of reserves afgedekt,
maar zijn niet van een alarmerende omvang. Deze risico’s zijn veelal binnen de begroting van de
instelling en/of hun reserves op te lossen.
Bij excessen zou echter mogelijk een beroep gedaan kunnen worden op de weerstandscapaciteit
van de gemeente. Wij hebben met de professioneel werkende gesubsidieerde instellingen lopende
afspraken over de manier waarop de gemeente op de hoogte wordt gehouden van de financiële en
beleidsmatige voortgang. Belangrijke instrumenten zijn periodieke rapportages, maar natuurlijk ook
ambtelijk en bestuurlijk overleg.
Regionalisering van de brandweer
Op 1 januari 2013 is er één Brandweer in Twente dat onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio
Twente. De besluitvorming en bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten hiertoe, zijn beschreven in het Principebesluit. Dat betekent dat er één gezamenlijk personeelbestand, vrijwillig
en beroeps, bestaat, en dat de huisvesting het materieel en materiaal ondergebracht zijn bij
Brandweer Twente. De inrichting van de organisatie is beschreven in het organisatieplan. De desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten waarvoor geen dekking meer is als gevolg van de
afsplitsing van de brandweer) blijven bij de gemeente.
Er wordt een aantal gerichte maatregelen voorgesteld, zoals het zelf blijven uitvoeren van handhavings- en toezichtstaken en het onderhoud aan voertuigen. Wij gaan er vanuit dat we er in slagen
om uiteindelijk in 2016 de volledige desintegratiekosten te hebben weggewerkt.
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Langlopende schulden en aangetrokken geldleningen
Mede door het hoge investeringsvolume van de afgelopen jaren is onze totale schulden positie
sterk toegenomen en staat onze solvabiliteit onder druk. Per 1 januari 2013 staat aan vaste geldleningen een restant schuld van € 130,6 miljoen open. De bovengrens qua schulden is bereikt.
Wat betreft onze financiële positie moeten we onze blik niet zozeer op het eigen vermogen richten,
maar juist op de schulden. Want ook voor de gemeente Hellendoorn geldt: geld lenen kost geld.
De rentelasten drukken zwaar op de exploitatie van de gemeente. Om de solvabiliteit te laten stijgen zal er minder geïnvesteerd moeten worden, zullen de reserves moeten groeien en zal er minder
geleend moeten worden. In paragraaf 6 Treasurybeleid wordt nader ingegaan op de langlopende
schulden en de leningenportefeuille. Voor beide risico’s zijn geen specifieke voorzieningen getroffen. Bij calamiteiten moet de bufferreserve worden aangesproken.
Loon- en prijsontwikkelingen
Bij het opmaken van de begroting van enig jaar wordt aan de hand van CAO-ontwikkelingen en
gegevens van het CPB de te hanteren loon- en prijsstijgingen ingeschat. Op basis van de verwachting van het Centraal Planbureau zou bij het opstellen van de ramingen voor 2014 rekening gehouden moeten worden met prijsstijgingen voor door derden te leveren goederen en/of diensten
van 0,95%. Echter, gezien de economische situatie van dit moment, gaan wij voor door derden te
leveren goederen en/of diensten in 2014 uit van de nullijn. Dit betekent dat de inflatie moet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Voor gesubsidieerde instellingen hanteren wij
een stijging van het subsidiebudget van 1% gebaseerd op de ontwikkelingen van de cao-welzijn.
In de afgelopen jaren is een formatieve besparing afgesproken die tot nog toe conform de planning
is gerealiseerd. Vanaf 2015 tot 2017 komt daar opnieuw 3 formatieplaatsen per jaar bij. We zien
daartoe mogelijkheden als gevolg van verdergaande automatisering, heroverweging van taken,
samenwerking, efficiencyverbetering en terugloop van het aantal ruimtelijke projecten. Ook in de
managamentstructuur komt vanaf 2015 1 formatieplaats te vervallen.
Pensioenoverdracht bestuurders
Een wethouder kan er voor kiezen om zijn of haar pensioenrechten over te dragen aan de gemeente. Dit omdat de gemeente dan zelf het pensioenfonds is voor de wethouders. Tegenover deze
overdracht staat een toekomstig recht op pensioen. Indien dit aan de orde is moet de gemeente de
waardeoverdracht vermeerderd met een bedrag voor pensioenaangroei in een keer reserveren.
Deze regeling kan op korte termijn forse budgettaire consequenties hebben. Om het pensioen op
peil te houden wordt jaarlijks het gereserveerde bedrag geactualiseerd door gebruik te maken van
de rekenrente. Als de rente laag blijft en daarmee de rekenrente ook loopt de gemeente een risico
dat ze fors bij moet storten in de reserve om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen blijven
voldoen.
Claims en aansprakelijkheid van de gemeente / Tijdige afhandeling door gemeente
Een toename van de "claimbewustheid" bij burgers en het bedrijfsleven heeft er de laatste jaren
toe geleid dat de aansprakelijkheid van de gemeente steeds nadrukkelijker in beeld komt. Veel van
de claims zijn terug te voeren op wegbeheer (onderhoud) en planschade. In principe wordt planschade in rekening gebracht bij de veroorzaker ervan (o.a. projectontwikkelaars). De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is op 1 oktober 2009 in werking getreden en biedt burgers
de mogelijkheid een einde te maken aan het ongestraft overschrijden van beslistermijnen door de
overheid. Een burger kan bij niet tijdig beslissen in beroep gaan bij de rechter of een dwangsom
opleggen aan het bestuursorgaan dat niet tijdig beslist. Een en ander houdt in dat de gemeente
meer aandacht dan ooit moet geven aan naleving van termijnen. Hierop vindt monitoring plaats en
in de bestuursrapportages wordt daarover richting gemeenteraad gerapporteerd.
Open einde regelingen en subsidies
De gemeente is wettelijk verplicht tot het uitvoeren van bepaalde taken c.q. het instandhouden
van bepaalde voorzieningen. Deze hebben hierdoor veelal een openeinde karakter en hierbij is de
mate van beïnvloedbaarheid door de gemeente gering. Hierbij valt te denken aan de Wet Werk en
Bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning, het leerlingenvervoer en te verstrekken subsidies. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden is de gemeente gehouden deze uitkering, vergoeding of subsidie te verstrekken, ongeacht het hiervoor geraamde budget. Het is niet van tevoren te voorspellen hoeveel personen, bedrijven en instellingen gebruik zullen gaan maken van de
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regelingen. Daarnaast is ook de veranderende economische situatie van invloed. De regelingen zijn
niet goed te budgetteren, niet alleen omdat de uitgaven lastig zijn te voorspellen, maar ook omdat
de rijksinkomsten onder druk staan. Hiermee kunnen belangrijke budgettaire effecten gemoeid
gaan. Om het financiële risico af te dekken is een aantal reserves en voorzieningen gevormd, onder andere de reserve Wmo. Eventuele overgebleven financiële risico’s dienen zoveel mogelijk binnen de programma’s opgelost te worden, maar het zou voor kunnen komen dat er een beroep gedaan moet worden op de weerstandscapaciteit.

Conclusie weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen is van belang want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er
evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk.
Er kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien
de Gemeente Hellendoorn in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat afbreuk
wordt gedaan aan eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde (gewenste) niveaus van
programma’s en activiteiten.
Naast de aanwezige weerstandscapaciteit en de ongedekte risico’s, zijn ook andere factoren van
invloed op het weerstandsvermogen, zoals het aanpassingsvermogen van de organisatie en de
kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen (samenloop van risico’s).
Uit de combinatie van de eerder genoemde weerstandscapaciteit, de rekeningsaldi van de afgelopen jaren als de bekende risico’s, blijkt dat de gemeente Hellendoorn de lopende risico’s adequaat
heeft afgedekt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat alle tegenvallers automatisch moeten worden
opgevangen binnen de weerstandscapaciteit. Integendeel zelfs, deugdelijk financieel beleid houdt
in dat structureel de baten en lasten in evenwicht zijn.
Naar aanleiding van de besluitvorming over de kadernota heeft de provincie Overijssel in haar rol
als toezichthouder de gemeente Hellendoorn getoetst aan het toezichtkader ‘Zichtbaar toezicht
Overijssel’. Deze momentopname laat zien dat de gemeente in het lichtste regime van toezicht
valt.
Concluderend kan worden gezegd dat gezien de ongedekte risico’s, het beroep op de reserves de
afgelopen jaren, de heersende begrotingsdiscipline en de hoogte van de huidige weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen van de gemeente Hellendoorn als acceptabel kan worden gekwalificeerd.
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Paragraaf 4:

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen geven wij inzicht in het onderhoud van de kapitaalgoederen van de Gemeente Hellendoorn. De kapitaalgoederen kunnen als volgt gerubriceerd worden:
- infrastructuur (wegen, riolering);
- voorzieningen (openbaar groen, speelplaatsen, openbare verlichting);
- gebouwen.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het optimaal functioneren van
de gemeente, onder meer op het gebied van veiligheid, vervoer en recreatie. De kwaliteit van de
kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de
(jaarlijkse) lasten.

Beleid
Het beleid van Hellendoorn voor het onderhoud aan kapitaalgoederen is opgenomen in de nota's:
- Onderhoudsprogramma wegen (jaarlijks);
- Gladheidsbestrijdingsplan (2010);
- Groenbeleidsplan (2003) actualisatie in 2012/2013 en Groenrenovatieprogramma 2011-2013
(2011);
- Nota speelplaatsenbeleid (april 2003);
- Integraal HuisvestingsPlan (IHP);
- Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2009-2015) (2009);
- Operationeel Beheer- en onderhoudsplan Riolering (2009);
- Onderhoud en beheer openbare verlichting (2009)
Het onderhoudsbeleid staat over het algemeen in het teken van sober onderhoud, dat wil zeggen
dat alleen het noodzakelijke onderhoud wordt verricht om de functie van het object in stand te
houden.

Waarde van de kapitaalgoederen
De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 31 december 2012 volgens de
jaarrekening van 2012 € 126 miljoen. De onderverdeling is hieronder weergegeven.
Materieel vast actief

2012

1. Gronden en terreinen

€ 3.060.000

2. Erfpachtgronden
3. Woonruimten
4. Bedrijfsgebouwen

€ 687.000
€ 2.077.000
€ 58.190.000

5. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

€ 40.522.000

6. Vervoermiddelen

€ 2.734.000

7. Machines, apparaten en installaties
8. Overige materiële activa
Totaal

€ 14.645.000
€ 4.086.000
€ 126.003.000
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Gezien de boekwaarde van de activa, gevoegd bij de omvang van de activa die reeds zijn afgeschreven maar nog wel in gebruik zijn, is het duidelijk dat ook de budgettaire consequenties van
het onderhoud aanzienlijk zijn.

Reserves en voorzieningen
Naast de budgetten die voor beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de begroting zijn
opgenomen, zijn er voor diverse kapitaalgoederen reserves/voorzieningen gevormd. Dit kan om
diverse redenen zijn, bijvoorbeeld om de onderhoudskosten (deels) van te betalen of omdat er
reeds toekomstige verplichtingen zijn aangegaan ter verbetering van de kapitaalgoederen. In onderstaande tabel worden drie relevante reserves en voorzieningen toegelicht.

Omschrijving reserve /
voorziening
Reserve rioleringen
Voorziening investeringsprogramma stedelijke vernieuwing
Voorziening was- en
kleedruimten

Onttrekkingen
in 2014
Opvangen van fluctuaties in de berekening
€ 33.000
van het rioolheffing
Bijdragen uit het stadsvernieuwingsfonds,
€0
waarvan projecten worden gefinancierd

Stand
31-12-2013
€ 969.000

Renovering van was- en kleedruimten in
de periode 2018-2022

€0

€ 1.313.000

€ 33.000

€ 2.426.000

Doel van de reserve / voorziening

TOTAAL

€ 145.000

De kapitaalgoederen
Hieronder wordt ingegaan op de verschillende kapitaalgoederen en de nota's die over het onderhoud hiervan zijn geschreven.
Wegen
Jaarlijks wordt er een onderhoudsbestek gemaakt voor het onderhoud aan wegen. Eens in de drie
jaar wordt door derden een weginspectie uitgevoerd. In 2012 zijn alle asfaltwegen opnieuw visueel
geïnspecteerd. Daarmee is er een actueel en objectief beeld van de onderhoudssituatie die de komende jaren als basis dient voor te treffen onderhoudsmaatregelen. Steeds meer gemeenten in Nederland meten de kwaliteit van hun openbare ruimte met de CROW-systematiek; voor het wegbeheer
gelden de richtlijnen R++, R+, R, R- en slechter.. Voor de gemeente Hellendoorn wordt kwaliteitsniveau R (basis) gehanteerd.
Het accent ligt de laatste jaren veel meer op het kleinschalig onderhoud om vooral scheurvorming in
asfaltwegen te herstellen en te voorkomen. Daarmee wordt bedoeld dat er normaliter bijvoorbeeld
een asfaltoverlaging van een weg zou plaatsvinden, (dit is een zwaardere onderhoudsmaatregel
waardoor de restlevensduur weer flink wordt verhoogd, maar die ook duurder is) terwijl er nu voor
woerdt gekozen om een lichtere maatregel toe te passen (die daarom minder kost) en daarmee,
met het beschikbare budget, op meer wegen en plekken toch het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren. In Programma 5 wordt nader toegelicht welke concrete werkzaamheden worden
uitgevoerd in 2014.
Riolering
In 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vastgesteld. Daarin zijn onder andere
de resultaten van het Waterplan verwerkt en leggen we een relatie met de afkoppelplannen. Tevens spelen we in op de nieuwe Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
waarmee we de zorg voor regen- en grondwater, uitgewerkt in maatregelen, vertalen naar de rioolheffing. Omdat in de afgelopen 15 jaar slechts op beperkte schaal riolen vervangen zijn is besloten om in 10 jaar een inhaalslag te plegen. In het uitvoeringsprogramma (VGRP) zijn diverse
projecten op deze wijze uitgevoerd en de realisatie loopt nagenoeg op schema. Vakdisciplines
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worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, het streven is erop gericht vervangingen waar mogelijk te combineren met wegreconstructies, verkeersmaatregelen c.q. groot onderhoud aan wegverhardingen en groenvoorzieningen. In Programma 5 wordt nader toegelicht welke concrete werkzaamheden worden uitgevoerd in 2014.
Openbaar groen
Op 17 mei 2011 heeft het college het groenrenovatieprogramma 2011-2013 vastgesteld, waarbij
concreet invulling wordt gegeven aan maatregelen die zijn voorgesteld in het Groenbeleidsplan en
het Beeldkwaliteitsplan centrum Nijverdal. Er zijn diverse groenrenovaties voorzien op wijkniveau.
In oktober 2003 is het groenbeleidsplan opgestel, dat een beleidskader stelde voor een periode
van 10 jaar. In 2014 stellen we een nieuw groenbeleidsplan vast met daarin opgenomen een actieplan. In dit groenbeleidsplan gaan we de te handhaven en te versterken groenstructuur in de
gemeente beschrijven en middels het actieplan aangegeven hoe deze groenstructuur wordt behouden en versterkt.
Onder openbaar groen wordt in dit kader uitsluitend het groen binnen de bebouwde kom verstaan.
De hoofddoelstelling van het groenbeleidsplan is: "Het duurzaam in stand houden en ontwikkelen
van (hoofd)groenstructuur binnen de gemeente Hellendoorn".
Openbare verlichting
Er is een overeenkomst gesloten voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting(sinstallatie) in het kader van de inkoopsamenwerking met negen Twentse plattelandsgemeenten. Door collectief de onderhouds-, reinigings- en aanverwante werkzaamheden voor de
binnen de gemeente aanwezige openbare verlichting aan te besteden is een economisch gunstig
contract voor de periode 2011-2015 afgesloten.
Speelplaatsen
Voor wat betreft de veiligheid van de speelplaatsen wordt voor de valdemping gekozen voor gietvloeren i.p.v. rubbertegels. Vanwege de ervaringen met de duurzaamheid van de rubbertegels
wordt nu in principe gekozen voor een langdurige samenwerking met de leverancier. Daarnaast
wordt op basis van een lijst met prioriteiten jaarlijks een planning gemaakt van de te vervangen
speeltoestellen. Belangrijkste criterium is de veiligheid van de speelplaatsen.
Gebouwen
De Gemeente Hellendoorn heeft twee vormen van kapitaalgoederen (als het gaat om gebouwen).
Dit betreft accommodaties die door de eigen organisatie en voor maatschappelijke doeleinden
worden gebruikt en objecten die voor een maatschappelijk doel zijn gesticht met gemeenschapsgelden, maar waar de exploitatie in handen is van een zelfstandige stichting. Dit zijn specifiek de
onderwijsgebouwen. Onderstaand gaan we op beide vormen in.
Accommodaties die door de eigen organisatie en voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt
Sinds augustus 2009 gebruikten we voor de meerjaren- onderhoudsplanningen het facilitaire pakket Planon, maar daar wordt vanaf 2014 afscheid van genomen. Planon blijkt in de praktijk niet
erg gebruikersvriendelijk en bovendien erg detaillistisch. De voorkeur gaat daarom uit naar een
facilitair pakket dat beter aansluit bij de gemeentelijke behoefte.
De werkwijze zal niet veranderen: Er blijft sprake van een cyclische benadering, dat wil zeggen dat
alle onderhoudstaken in een vaste cyclus terugkomen voor ieder gebouw. In de meerjarenbegroting wordt vervolgens het onderhoudsprogramma financieel vertaald.
Voor meldingen, storingen en reserveringen van vergaderzalen en –kamers wordt nu gebruik gemaakt van het pakket Topdesk.
Onderwijshuisvesting
Tweejaarlijks wordt een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) voor vier jaar opgesteld, waarin
het toekomstig onderhoud, voorstellen over renovatie, verbouw en nieuwbouw, de bekostiging
van onderwijskundige vernieuwingen en investeringen ten gevolge van nieuwe/ aangescherpte
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wet- en regelgeving zijn opgenomen. Met ingang van 1 januari 2012 wordt een aantal bevoegdheden die bij de gemeente ligt ‘doorgedecentraliseerd’ naar de schoolbesturen. Het gaat daarbij om
uitbreiding van schoolgebouwen en de jaarlijkse geprognosticeerde onderhoudsbehoefte zoals
vastgelegd in het Centraal Meerjaren-onderhoudsprogramma (CMOP). Dit CMOP wordt driejaarlijks
geactualiseerd. Het voordeel van de doordecentralisatie zit voor beide partijen (gemeente en
schoolbestuur) in lagere adminstratieve lasten en daardoor tot efficiency- en daarmee financiële
voordelen. Nieuwbouw, zoals bij de VSO Elimschool en ‘de Twijn’ valt niet onder de doordecentralisatie.

Specifieke maatregelen 2014
Bij het opstellen van de kadernota 2014 is er bewust voor gekozen om een substantieel deel van
de noodzakelijke bezuinigingen op te vangen op het gebied van infrastructuur en beheer van de
openbare ruimte. In dat kader zijn ook de budgetten voor onder andere onderhoud wegen en
openbaar groen en dergelijke verlaagd. Hoewel onveilige situaties nog altijd worden voorkomen en
er voor wordt gewaakt dat er geen kapitaalvernietiging plaatsheeft, betekenen dit soort maatregelen toch een teruggang in het straatbeeld. We zijn daar niet gelukkig mee, maar de economische
situatie biedt ons geen andere mogelijkheden. Het voordeel is dat dit soort bezuinigingen ook relatief eenvoudig weer zijn terug te draaien als er over enige tijd weer extra middelen beschikbaar
mochten komen. Bij maatregelen in het sociale domein ligt dat per definitie een stuk lastiger. In de
meerjarenramingen is vanaf 2015 op het gebied van onderhoud overigens wel extra geld opgenomen wegens areaaluitbreiding als gevolg van het nieuwe Blokkenpark, de stationsomgeving en de
‘Tuinen van Nijverdal’.
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Paragraaf 5:

Verbonden partijen

Inleiding
De gemeente werkt op veel verschillende manieren samen met anderen. “Verbonden partijen” zijn
die rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een
bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van
faillissement van de verbonden partij. Ook is sprake van een financieel belang als financiële problemen bij een verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Partijen die subsidies ontvangen (maar waarin de gemeente niet bestuurlijk deelneemt) zijn volgens
deze definitie geen verbonden partijen. Hoewel ook gesubsidieerde instellingen worden ingezet
voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen komen zij in deze paragraaf verder niet aan de
orde. Datzelfde geldt voor instellingen en organisaties waarbij de gemeente weliswaar garant staat
voor een correcte betaling van rente en aflossing van opgenomen geldleningen, maar evenmin
bestuurlijke zeggenschap heeft.
De deelname van de gemeente Hellendoorn in rechtspersonen is voor een belangrijk deel historisch
gegroeid. De diverse rechtspersonen passeren hierna kort de revue. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in drie categorieën:
- gemeenschappelijke regelingen, waarbij twee of meer gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen een samenwerkingsverband aangaan ter behartiging van bepaalde belangen van die gemeenten;
- deelnemingen, waarbij de gemeente vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke
belang in het bezit is van aandelen van een aantal vennootschappen;
- verenigingen en stichtingen, waarbij de gemeente zitting heeft in het bestuur, jaarlijks een financiële bijdrage verstrekt en financieel aansprakelijk is bij eventuele tekorten.

Gemeenschappelijke regelingen
Regio Twente
Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van circa 626.000 inwoners. Vóór en met hen vervult ze werkzaamheden op een heel
breed gebied: Verkeer en vervoer, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en
toerisme.
Regio Twente werkt aan projecten, verdeeld over drie domeinen: Gezondheid, Leefomgeving en
Veiligheid. De veertien gemeenten realiseren deze projecten samen, in nauw overleg met de provincie, het Rijk en de Europese Unie. De projecten staan onder andere in de Agenda van Twente.
Deze Agenda van Twente is een ontwikkelingsprogramma van circa tien jaar dat Regio Twente
samen met de Twentse gemeenten en de provincie de komende jaren wil uitvoeren en wat deels al
uitgevoerd is.
Veiligheidsregio Twente
De Veiligheidsregio Twente wil de veiligheid van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft
vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken zij intensief samen met politie, brandweer, Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle veertien Twentse gemeenten. Afhankelijk
van de aard en oorzaak van een incident, werken zij ook samen met defensie en het Waterschap
Regge en Dinkel. De Gemeenschappelijke regeling geldt vanaf 1 januari 2011 op basis van de Wet
veiligheidsregio’s.
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SOWECO
Het Sociale Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO) is namens de deelnemende gemeenten Almelo, Rijssen-Holten, Tubbergen, Wierden, Twenterand en Hellendoorn belast met de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het doel van deze wet is het bieden van
een passende werkplek aan personen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden in staat zijn tot het verrichten van regelmatige arbeid. Met het oog op een betere positionering in de markt is met ingang van 1 januari
1998 SOWECO NV opgericht, waarin alle operationele activiteiten zijn ondergebracht. Naast de
SW-doelgroep is SOWECO zich de laatste jaren eveneens gaan richten op andere doelgroepen met
een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. De missie is, als uitvoerder van de Wsw, de (re)integratie
van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen door het aanbieden van een
ontwikkelings- en opleidingstraject en een passende werkplek in een zo regulier mogelijke omgeving en een sociaal economisch verantwoorde bedrijfsvoering.
De colleges van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben vastgesteld dat het gemeentelijk beleid en het meerjarenplan van Soweco niet bij elkaar aansluiten. De gemeenten willen zelf
de regie houden op de AWBZ dagbegeleiding, Participatiewet en Wmo en dit lokaal uitvoeren. De
beide gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken voor een lokale uitvoering van de WSW. Onderzocht wordt op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.
Stadsbank Oost-Nederland
De Stadsbank Oost-Nederland is een samenwerkingsverband waaraan 22 gemeenten in Twente en
de Achterhoek deelnemen. Als “gemeentelijke kredietbank” biedt de stadsbank een, zowel vanuit
maatschappelijk als ook bedrijfseconomische optiek bezien, verantwoord pakket van financiële
dienstverlening aan, aan met name minder financieel draagkrachtigen. Het betreft onder andere
(sociale) kredietverlening, schuldenregeling, voorlichting en budgetbeheer. De stadsbank biedt haar
diensten aan vanuit haar vestigingen in Almelo, Enschede en Hengelo.
De bank ondersteunt met dit productenpakket de aangesloten gemeenten in hun sociaal beleid,
zonder winstoogmerk. In het kader van de schuldhulpverlening vindt op lokaal niveau goede samenwerking plaats met de woningstichting, de Stadsbank Oost-Nederland, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de stichting Hulpfonds, de diaconieën en Caritas. Belangrijk is overigens dat de
gemeente een loket heeft waar de burger met schulden zich kan melden. Als men zich meldt,
wordt gekeken op welke wijze de schuldsituatie mogelijk kan worden opgelost. Alleen in complexe
schuldsituaties en bij grote schulden wordt de Stadsbank ingeschakeld. In de overige situaties kan
veelal binnen de eigen gemeentegrenzen een eenvoudiger oplossing worden gevonden. De Stadsbank Oost-Nederland heeft een convenant gesloten met de energieleveranciers om bij betalingsachterstanden het afsluiten van primaire nutsvoorzieningen te voorkomen.

Deelnemingen
NV Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
De aandeelhouders van de BNG zijn de Staat der Nederlanden (voor 50%) en provincies en gemeenten (gezamenlijk eveneens 50%). Gemeten naar balanstotaal is de BNG de grootste overheidsbank van Nederland. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. De BNG biedt financiële diensten
op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen.
Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS). De gemeente Hellendoorn bezit
0,04% van het aandelenkapitaal, waarmee de invloed zeer gering te noemen is. Het eigen vermogen van de BNG bedraagt € 2.752 miljoen op een totaal vermogen van € 142.228 miljoen. In
2012 is een nettowinst behaald van € 332 miljoen. Hellendoorn ontving een dividend van
€ 36.000,--.
Vitens N.V.
Vitens is met een omzet van € 352 miljoen en 2,4 miljoen aansluitingen het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en
Noord-Holland. Vitens is een publiek bedrijf. De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van

Pagina 110 van 157

provinciale en gemeentelijke overheden. Naast de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Friesland gaat het daarbij om 106 gemeenten in het verzorgingsgebied. De gemeente
Hellendoorn bezit 30.113 aandelen (= 0,6%). Wettelijk is vastgelegd dat de aandelen van de
drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het eigen vermogen bedraagt € 386 miljoen op een
totaal vermogen van € 1.683 miljoen. In 2012 is een nettowinst behaald van € 29,6 miljoen. Over
2012 werd aan de gemeente Hellendoorn een dividend uitgekeerd van € 77.390,--.
Wadinko N.V.
Wadinko N.V. is een regionaal opererende participatiemaatschappij met als doelstelling het stimuleren van bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in het werkgebied van de aandeelhouders.
Wadinko participeert met risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning. Eind 2010
participeerde Wadinko in 27 (regionale) bedrijven, waaronder één in onze gemeente. Aandeelhouders zijn naast de provincie Overijssel, 24 gemeenten in Overijssel, de Noord-Oostpolder en
Zuidwest Drenthe. De gemeente bezit 65 aandelen Wadinko N.V. (2,7%). Het eigen vermogen
bedraagt € 55 miljoen. In 2012 is een nettowinst behaald van € 6,3 miljoen. Over 2012 is een
dividend uitgekeerd van € 32.500,--.
Twence B.V.
Twence is in de eerste plaats een afvalverwerkingsbedrijf. Door het verwerken van afval produceert Twence tegelijkertijd energie. Hellendoorn bezit 46.795 gewone aandelen A(4,7%). Het eigen vermogen van Twence bedraagt € 120 miljoen op een totaal vermogen van € 355 miljoen. In
2012 is een nettowinst behaald van € 11,8 miljoen. Over 2012 werd aan de gemeente Hellendoorn een dividend uitgekeerd van € 136.200,--.
Enexis Holding N.V.
Sinds de operationele afsplitsing van Essent per 1 januari 2009 en de eigendomssplitsing per 1 juli
2009 heeft Enexis zich ontwikkeld tot een zelfstandig netwerkbedrijf. De aandelen van Enexis zijn
in handen van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg
en circa 130 gemeenten in genoemde provincies en Friesland. Hellendoorn bezit 32.331 aandelen,
hetgeen overeenkomt met een belang van 0,022%. Het eigen vermogen bedraagt € 3.244 miljoen
op een totaal vermogen van € 6.927 miljoen. In 2012 bedroeg de nettowinst € 229 miljoen en
werd een dividend aan de gemeente Hellendoorn uitgekeerd van € 24.700,--.
Attero N.V.
Attero verzorgt een duurzame oplossing voor de afvalstromen van overheden en bedrijven. Jaarlijks verwerkt Attero zo'n 3,4 miljoen ton afval uit huishoudens en bedrijven, waarbij wordt gericht
op de terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van afvalstoffen in duurzame
energie en nuttige producten.
De aandelen van Attero zijn in handen van provincies (74%) en gemeenten (26%). Hellendoorn
bezit 32.331 aandelen, hetgeen overeenkomt met een belang van 0,022%. Het eigen vermogen
bedraagt € 273 miljoen op een totaal vermogen van € 774 miljoen. In 2012 bedroeg de nettowinst € 8 miljoen en er werd over 2012 een dividend aan de gemeente Hellendoorn uitgekeerd van
€ 1.600,--.
Naast Enexis en Attero zijn de volgende (kleine) deelnemingen aangegaan als gevolg van de verkoop van Essent.
Vordering op Enexis B.V.
Een lening aan Enexis B.V. Op het moment van overdracht van Essent bedroeg de vordering € 1,8
miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende
looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt
gemiddeld 4,65%. We schatten de deelname van Hellendoorn in op € 0,4 miljoen. In 2012 heeft
de eerste aflossing plaatsgevonden. Voor Hellendoorn een bedrag van € 97.000,--.
Verkoop Vennootschap B.V.
Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van
de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een
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aparte bankrekening zal worden aangehouden. Jaarlijks beoordeelt de Aandeelhouderscommissie
samen met haar adviseurs de stand van deze voorziening in relatie tot de (resterende) risico’s en
informeert de (overige) aandeelhouders en haar accountants. In 2011 is de eerste uitkering geweest. Hellendoorn heeft € 77.000,-- ontvangen. We schatten de resterende deelname van Hellendoorn in op € 0,1 miljoen.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
De N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ ("EPZ"), welke vennootschap
onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, mocht in september 2009 niet worden
verkocht aan RWE. In het verkoopcontract is wel de mogelijkheid van een schikking opgenomen.
Daartoe hebben partijen op 1 juli 2011 een bindend schikkingscontract getekend. Per 30 september 2011 heeft de overdracht van de aandelen plaatsgevonden. De primaire opdracht van PBE is
met de overdracht tot een einde gekomen. PBE zal als tijdelijke vennootschap de resterende rechten en plichten afwikkelen in het bijzonder, die voortvloeien uit het convenant dat is overeengekomen met de Staat. De balanswaarde bedraagt € 1,--.
CBL Vennootschap B.V.
De functie van deze CBL ("cross border leases") Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders vertegenwoordigt als medebeheerder van het CBL Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Het CBL Fonds is een bankrekening waarop een adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden.
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het
resterende bedrag verdeeld tussen RWE AG en Verkopende Aandeelhouders. Deelname van Hellendoorn is niet in te schatten. De balanswaarde bedraagt € 4,--.
Claim Staat Vennootschap B.V.
In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke
aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring
voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. De eventuele schadevergoedingsvordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit deze procedure, is gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap B.V. (zodat deze vordering niet achterblijft binnen de Essent groep). Deelname van Hellendoorn is niet in te schatten. De balanswaarde bedraagt € 4,--.
Stichting Essent Sustainability Development
Hoewel in deze stichting geen financieel belang is, wordt deze volledigheidshalve wel vermeld
onder deelnemingen voortvloeiend uit de verkoop van Essent. De Stichting Essent Sustainability
Development ontvangt periodiek een voortgangsrapportage van Essent/RWE op basis waarvan zij
beoordeelt of de investeringen in duurzame energieproductie volgens afspraak worden gerealiseerd. Wanneer Essent/RWE in gebreke blijft, kan via de rechter een boete van € 20 miljoen worden afgedwongen. Dit bedrag kan worden verhoogd met nog eens € 20 miljoen indien RWE/Essent
een termijn wordt gegeven om de inbreuk te verhelpen en deze daar niet aan voldoet. De boetebedragen zullen uitgekeerd worden aan de verkopende aandeelhouders naar rato van hun voormalig
belang in Essent. Deze dienen de ontvangen gelden te besteden aan duurzame energieprojecten in
de regio.

Verenigingen en stichtingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Alle 408 gemeenten zijn vrijwillig lid van de VNG. Daarnaast zijn enige tientallen regio’s, de Nederlandse Antillen en Aruba lid. De VNG draagt zorg voor de belangenbehartiging van alle gemeenten
bij andere overheden. Daarnaast verzorgt de VNG advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (pro-actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). De VNG heeft de volgende
kernwaarden: Samenwerking, dienstbaar, alert, betrouwbaar, zelfbewust en slagvaardig.
Stichting Rekenkamer West Twente
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Als onderdeel van de invoering van de Wet dualisering zijn gemeenten verplicht een lokale rekenkamer(functie) in het leven te roepen. De rekenkamer heeft als taak het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. De gemeente Hellendoorn heeft samen met de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden begin 2007 de Stichting Rekenkamer West Twente opgericht voor het faciliteren van de samenwerkende rekenkamerfuncties op het punt van het doen van onderzoek van
de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door een gemeentebestuur gevoerde bestuur. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente Twenterand ook toegetreden tot de Stichting
Rekenkamer West Twente. De raadsgriffiers van de vier deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting. Eind 2013 / begin 2014 worden de onderzoeken voor het
jaar 2014 bepaald.
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Paragraaf 6:

Treasury

Inleiding
Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing
van financiële risico’s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat
het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Verbeteren Financieringspositie
Een belangrijk uitgangspunt voor ons in de komende jaren blijft de versterking van de financiële
positie.
In 2011 is beleid vastgesteld om de financieringspositie te verbeteren. Dit betekent onder andere
dat we terug gaan naar een ‘regulier’ investeringsvolume dat past bij een gemeente van onze
omvang. Voor Hellendoorn is het reguliere investeringsvolume circa € 4,5 miljoen. Dit betreft
enkel de reguliere vervangingsinvesteringen. Om te zorgen dat onze financieringspositie op termijn verbetert is de komende jaren het investeringsvolume gemaximeerd op € 5 miljoen netto per
jaar. Dit is exclusief de reeds lopende strategische projecten. Dit houdt dus in dat er jaarlijks circa
€ 500.000,-- beschikbaar is voor de niet reguliere vervangingsinvesteringen c.q. nieuwe investeringen. Doordat we per jaar meer dan € 5 miljoen aan leningen aflossen neemt onze schuldpositie
geleidelijk af.
Doelstelling is om in 2030 qua langlopende schuld weer onder de € 85 miljoen te zitten. Dit vergt
een lange termijn visie en de nodige begrotingsdiscipline. Om dit te realiseren en te zorgen dat
onze financieringspositie verbetert zijn er maatregelen genomen. Alle tussentijdse meevallers (bij
de bestuursrapportages) en een positief jaarrekening resultaat wordt voor minimaal 50% gebruikt
ter verbetering van de financieringspositie. Daarnaast wordt vanaf 2015 ieder jaar (cumulatief)
€ 30.000,-- binnen de exploitatie vrij gemaakt om onze schulden af te lossen. Op deze manier
kan de schuldpositie op termijn terug gebracht worden tot onder de € 85 miljoen.

Treasurybeleid
Het algemene beleidsuitgangspunt van het treasurybeheer binnen onze gemeente kan als volgt
worden omschreven: de gemeente voert –gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren– een risicomijdend treasurybeleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt
de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo
laag mogelijke kosten over leningen te realiseren binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden
ter beperking van risico’s. De uitgangspunten en bevoegdheden in het treasurybeheer zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Het gaat daarbij om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doelstellingen, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de
administratieve organisatie.
De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
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4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de
limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
5. Het verankeren van de treasury activiteiten in de administratieve organisatie.

Treasurybeheer
Treasurystatuut
In 2010 is het treasurystatuut geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. In het
treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. In het
treasurystatuut zijn de doelstellingen op treasurygebied vastgelegd. Hierin zijn tevens de taken en
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties, de bijbehorende informatievoorziening en de richtlijnen en limieten voor het aantrekken van korte en lange financieringsmiddelen opgenomen. Een
belangrijk deel van de limieten en richtlijnen is bepaald door de Wet financiering decentrale overheden (wet fido). Middels de limieten en richtlijnen wordt het “risicoprofiel” van de gemeente
bepaald, waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd.
Kredietrisico’s
De gemeente ziet de financiering van en de garantstelling voor de Woningstichting niet langer als
haar publieke taak. Met de Woningstichting is afgesproken dat een en ander via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) loopt. Daartoe heeft de gemeente met het WSW een achtervangovereenkomst gesloten.
Kasgeldlimiet
De financieringsbehoefte wordt in het komend jaar zoveel mogelijk met kortlopende financieringsmiddelen ingevuld. Door de lage rente op kortlopende leningen wordt de financieringsbehoefte binnen de kasgeldlimiet grotendeels met vlottende financieringsmiddelen ingevuld. Op die wijze
kan een aanzienlijke besparing op rentelasten worden gerealiseerd.
De kasgeldlimiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de
lastenkant van de gemeentebegroting mag zijn. Het begrotingstotaal voor 2013 komt uit op een
bedrag van € 85,8 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2013 komt derhalve uit op € 7,3 miljoen.

Tabel 1: Berekening kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Kasgeldlimiet

2014

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

85.782
8,5%
7.291

Vlottende schuld

maand 1
maand 2
maand 3

3.800
1.100
1.700

2.200
4.400
1.900

1.500
2.100
2.200

2.400
5.500
2.100

Vlottende middelen

maand 1
maand 2
maand 3

-

-

-

-

Saldo

maand 1
maand 2
maand 3

3.800
1.100
1.700

2.200
4.400
1.900

1.500
2.100
2.200

2.400
5.500
2.100
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Gemiddeld saldo per kwartaal

2.200

2.833

1.933

3.333

Kasgeldlimiet

7.291

7.291

7.291

7.291

Ruimte onder kasgeldlimiet

5.091

4.458

5.358

3.958

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten
niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm benadrukt
vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de renterisico's. De
norm is een benadering hiervoor.
Tabel 2: Berekening renterisiconorm
Omschrijving:
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Renterisiconorm

2014

2015

2016

2017

85.782
20%
17.156

80.297
20%
16.059

79.028
20%
15.806

78.881
20%
15.776

Renterisico op de vaste schuld
Renteherziening op vaste schuld (o/g)
Renteherziening op vaste schuld (u/g)
Netto-saldo herziening
Aflossingen
Renterisico op de vaste schuld
Renterisiconorm
Ruimte onder renterisiconorm
Overschrijding renterisiconorm

0
0
0
14.752
14.752
17.156
2.404
n.v.t.

0
0
0
12.952
12.952
16.059
3.107
n.v.t.

0
0
0
12.302
12.302
15.806
3.504
n.v.t.

0
0
0
12.302
12.302
15.776
3.474
n.v.t.

Gemeentefinanciering
De financieringsbehoefte wordt bepaald door ontwikkelingen in exploitatie en balans. De berekening van de financieringspositie en financieringsbehoefte is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3: Berekening financieringspositie en behoefte
Financieringspositie
Boekwaarde op 1 januari 2014 van de
inversteringen bedraagt
Vlottende financiering
Financiering langlopende geldleningen
Financiering met eigen kapitaal
Verwachte aan te trekken geldlening
2013

€ 186.063.600
€ 8.000.000
€ 139.919.331
€ 34.186.745
€

€ 182.106.076
€
3.957.524

Financieringsbehoefte op 1/1/2014
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Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)
Financieringsbehoefte per 1/1/2014
Jaarlijkse aflossing vaste schuld
Netto investeringen 2014-2017

2014
3.958
14.752
8.776

2015

2016

2017

12.952
6.879

12.302
5.764

12.302
4.120

Subtotaal

27.486

19.831

18.066

16.422

Ontwikkeling reserves en voorzieningen
Afschrijvingen
Totale financieringsbehoefte

-915
7.029
21.372

-1.356
7.584
13.603

943
6.966
10.157

474
6.300
9.648

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de financieringsbehoefte in het eerste jaar aanzienlijk is,
maar dat daarna de financieringsbehoefte afneemt. De jaarlijkse investeringen en aflossingen
kunnen onvoldoende worden opgevangen binnen de reserves en voorzieningen alsmede de afschrijvingen.
Leningenportefeuille en schuldenpositie
Mede door het hoge investeringsvolume van de afgelopen jaren is onze totale schulden positie
sterk toegenomen en staat onze solvabiliteit onder druk. Per 1 januari 2014 staat aan vaste geldleningen een restant schuld van € 139,9 miljoen open. De verwachting is dat we in de loop van
2014 voor ruim € 21 miljoen aan leningen moeten opnemen. Daar staat tegenover dat we bijna €
15 miljoen aflossen aan leningen.
EMU-saldo
Ingaande de begroting 2006 dient het EMU-saldo over de jaren t-1, t, t+1 te worden opgenomen
in de gemeentebegroting. Dit overzicht dient ter monitoring en als informatiebron voor het EMUsaldo van de totale overheid in het kader van Europese afspraken. In onderstaande tabel is het
EMU-saldo van onze gemeente voor de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven.
Uit deze tabel blijkt dat de Gemeente Hellendoorn in 2014 een klein negatief berekend EMU-saldo
heeft, welke zal worden meegenomen in het totale EMU-saldo van het Rijk. Op basis van de
waarderingsgrondslagen zoals deze worden gehanteerd door het Rijk, kan worden gesteld dat er
een hogere exploitatietekort zou zijn geweest in bovenstaande jaren. Oorzaak hiervan is dat het
Rijk o.a. investeringen in één keer ten laste van de exploitatie brengt (kasstelsel), terwijl gemeenten op grond van de BBV administreert op basis van een stelsel van baten en lasten.

Tabel 4: Berekening EMU-saldo
EMU-SALDO (bedragen x € 1.000,--)

2013

2014

2015

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan cq onttrekking uit
reserves
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5616.788

1.0697.029

1.4647.584

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
+3 de exploitatie

560

392

381

Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa
-4 die op de balans worden geactiveerd

18.767-

11.084-

9.186-

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen ge+5 brachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies,
de Europese Unie en overigen

p.m.

p.m.

p.m.

5.995

3.256

3.056

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in
(im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs)
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-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiele vaste
activa

-

-

-

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan
bouwrijp maken e.d.
+8a Verkoopopbrengsten van grond
-8b Boekwinst op grondverkopen
-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen

1.5745.427
15389-

3.9355.521
237-

1.8516.103
272-

-

-

-

2.536-

127-

4.351

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar recht-10 streeks ten laste van de reserves worden gebracht en
die nog niet vallen onder één van de andere genoemde
posten
11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
Berekend EMU-SALDO
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Paragraaf 7:

Grondbeleid

Inleiding
De economische crisis is nog niet voorbij. Er is nog geen zicht op herstel van de woningmarkt.
Ook moet geconstateerd worden dat de leegstand in bedrijfs- en winkelpanden toeneemt. Gelukkig
gloort er in het buitenland hoop. Op grond van de economische omstandigheden in 2013 hopen
wij op een voorzichtig herstel in 2014. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Voorlopig
moet echter rekening worden gehouden met een te lage afzet, waardoor vastgoed niet in de markt
gezet kan worden en grondexploitaties verder onder druk komen te staan. Voor woningbouw en
bedrijven is ruim voldoende grond in voorraad. Nieuwe verwervingen worden in 2014 alleen voorzien voor de aanleg van de Noordzuidverbinding.
De verkoop van gemeentelijke eigendommen die voor verkoop in aanmerking komen is in 2011 ter
hand genomen en zal de komende jaren verder worden voortgezet. Hierdoor worden inkomsten
verkregen, wordt de liquiditeit van de gemeente verbeterd en worden risico’s op (verdere) waardevermindering beperkt. Jaarlijks wordt een inventarisatie van de gemeentelijke eigendommen uitgevoerd en de resultaten hiervan worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage van dat
jaar.
In 2010 zijn de Prestatieafspraken met de provincie Overijssel afgerond en in 2012 geactualiseerd.
Op basis daarvan mogen we over de periode 2010-2015 405 woningen realiseren. De woonvisie
en het daaronder liggende woningmarktonderzoek zijn de komende jaren de basis voor het te voeren beleid. Starters, jongeren, senioren en andere doelgroepen (bijvoorbeeld zorg) zullen daarbij
zoveel mogelijk worden bediend. Eind 2013 zullen er circa 350 van de 405 woningen gerealiseerd
zijn. De beschikbare bouwlocaties bieden ruimtelijk de mogelijkheid om het aantal van 405 woningen te kunnen halen. Ook de komende tijd is prioriteitenstelling voor wat betreft de ontwikkeling
van bouwlocaties en het terug dringen van overcapaciteit van belang. De hoofdlijn daarbij zal zijn
dat inbreiding gaat voor uitbreiding.
Op grond van een afweging van belangen en prioriteiten mag worden verwacht dat in 2014 de
volgende (gemeentelijke) projecten een rol van betekenis zullen spelen:
- Verdere uitgifte van woningbouwkavels in Kruidenwijk-Zuid (1e fase)
- Verdere uitgifte van woningbouwkavels in Hellendoorn-Noord (1e fase)
- Uitgifte van bedrijfskavels in ’t Lochter III
- Realisatie van de locatie Spoortheater
- Ontwikkeling sporthal Noetsele, locatie Van den Steen van Ommerenstraat in samenhang met
de realisatie van de Tuinen van Nijverdal, locatie Prins Bernhardschool, locatie Pr. Ireneschool
aan de Schoolstraat en locatie De Peppel
- Uitgifte van woningbouwkavels in plan de Branderij
- Vermarkten gemeentelijk vastgoed.
Voorts zal een aantal particuliere exploitaties de nodige aandacht en inzet vragen, zoals Daarlerveen Zuid, de Nassaustraat (voormalig Van Burenterrein) en de Hendrik Wormserlocatie.
Nu het bouwtempo in de wijken zo laag blijft bekijken we, in samenwwerking met de buurt, welke
maatregelen in 2014 nodig zijn om de leefbaarheid in wijken in aanbouw en het beheer van nog
niet bouwrijp gemaakte gronden op voldoende niveau te houden.

Grondprijzen
Als gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt staan de grondprijzen steeds meer onder druk. In
verband hiermee is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar marktconforme grondprijzen binnen de
lopende grondexploitaties en de strategische herontwikkelinglocaties. Dit heeft geleid tot aanpas-
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sing van de door ons gehanteerde grondprijzen en het hanteren van een andere, meer marktconforme en transparante berekeningswijze voor de grondprijzen, namelijk op basis van de residuele
waarde.
Het uitgevoerde onderzoek heeft destijds geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte
resultaten van de betreffende locaties met € 4,8 miljoen. Gezien de huidige woningmarkt wordt
voor de komende jaren niet met een stijging van uitgifteprijzen gerekend.

Financiële positie
Daar waar binnen de bufferreserve een bedrag is gereserveerd voor risico’s binnen de grondexploitaties, is de voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties specifiek bedoeld voor verwachte
toekomstige verliezen binnen de grondexploitaties. Jaarlijks wordt bij de herziening van de grondexploitaties en bij het opstellen van de jaarrekening de benodigde omvang van zowel bufferreserve
als de voorziening berekend en zo nodig bijgesteld. Op basis van de laatste herziening in 2013 is
de voorziening toekomstige verliezen opgehoogd, zodat per 1 januari 2014 de geprognosticeerde
verliezen van naar verwachting € 9,6 miljoen zijn afgedekt. In de voorziening zijn bedragen opgenomen voor de totale Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord (alle fasen) en voor de Van den
Steen van Ommerenstraat.
Het benodigde aandeel binnen de bufferreserve voor grondexploitaties is berekend op
€ 2.550.000,--. Indien de opheffing van Stichting de Holtink en de verkoop van het bouwkavel
aan de Piksenweg nog in 2013 zullen plaatsvinden is het saldo van de bufferreserve toereikend.
Zo niet, dan resteert er nog een aanvulverplichting op de reserve. Aanvulling van de bufferreserve
vindt plaats door rentetoevoegingen en door winstnemingen op grondexploitaties en boekwinsten
op verkopen onroerende zaken.

Resultaat prognoses
De te verwachten winsten en verliezen zijn op basis van de bij de tweede bestuursrapportage
2013 herziene grondexploitatieberekeningen in onderstaande tabel weergegeven. De genoemde
winstnemingen komen te zijner tijd ten gunste van de bufferreserve. Voor de te verwachten verliezen is een voorziening getroffen.

Plan
’t Lochter-Oost III (40%)

Boekwaarde
o.b.v. herzie- Cum. Winst
ning 2e burap
prognose
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Mate van

Reeds geno-

men winst
voltooiing
t/m 2013
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Winstneming
2014

17.876.810
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8%

--

--

562.272

335.068

69 %

328.344

--

Kruidenwijk Zuid fase 1

4.051.444

-237.043

63 %

335.643

--

Hellendoorn Noord fase 1+2a

7.494.941 -1.424.371

37 %

--

--

Haarle-bedrijventerrein

Daarle West

253.322

475.032

58 %

236.128

--

Branderij

752.702

170.573

29 %

--

--

TOTAAL

30.991.491

579.595

900.115

0

De complexen
Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein ’t Lochter III
Algemeen
Het project omvat het realiseren van netto circa 26 hectare bouwgrond ten behoeve van diverse
categorieën bedrijven. Voorwaarde om deze gronden te kunnen uitgeven is de aanleg van een
ecozone van circa 10 hectare. Het totale gebied is circa 47 hectare groot en ligt ten oosten van de
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Burgemeester Boersingel. De uitgifte van grond wordt vooral gedaan door makelaars maar ook bij
de gemeente is er een loket voor ondernemers.
Fysieke voortgang
Het project is in voorbereiding; het bouwrijp maken zal eerst plaatsvinden als er voldoende zekerheid bestaat ten aanzien van gronduitgifte met een redelijke omvang. De eerste uitgifte van een
bouwkavel heeft in 2011 plaatsgevonden en de bebouwing op die kavel is gerealiseerd.
Risicoprofiel
Met ontwikkelaars is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij een risicospreiding is afgesproken van 40% gemeente en 60% ontwikkelaars. De exploitatie bevindt zich in voorbereiding
en in samenhang met de reeds gedane investeringen is er sprake van een hoog risicoprofiel.
Specifieke risico’s
Als gevolg van de economische crisis is er sprake van zeer geringe vraag. Vertraging in de uitgifte
tot na 2015 zal het resultaat onder druk zetten. In de overeenkomst met de ontwikkelaars zijn de
kosten van voorbereiding en toezicht gemaximeerd. Vertraging van gronduitgifte leidt echter tot
toename van deze kosten. Met de ontwikkelaars gaan we hierover in overleg.
Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein Haarle
Algemeen
Betreft een wonen/werken terrein in uitvoering.
Fysieke voortgang
Het project is in uitvoering, de verwachte einddatum is 31 december 2019.
Risicoprofiel
Laag.
Specifieke risico’s
Het niet realiseren van het geraamde aantal (2) bedrijfswoningen. De vraag naar bedrijvengrond in
Haarle is gering.
Kruidenwijk Zuid fase 1
Algemeen
Kruidenwijk Zuid fase 1 betreft een uitbreidingsgebied met een totale capaciteit van ca. 150 woningen, waarvan er inmiddels 84 zijn gebouwd. De voorraad beschikbare kavels is door de economische crisis en op basis van demografische ontwikkelingen voldoende om tot en met 2020 in de
woningbouwbehoefte te voorzien.
Fysieke voortgang
De grond is in zijn geheel bouwrijp en zal voor wat betreft het woonrijpmaken de woningbouw
volgen. Voor ruim de helft van de bouwkavels zijn verkoopovereenkomsten gesloten met diverse
ontwikkelaars. Met name de uitgifte van de kavels voor vrijstaande woningen loopt vertraging op.
Risicoprofiel
Aanzienlijk.
Specifieke risico’s
Blijvend slechte marktsituatie (duurdere) koopwoningen en/of te groot aanbod voor grondgebonden woningbouw.
Hellendoorn Noord fase 1 en 2a
Algemeen
Hellendoorn Noord fase 1 en 2a betreft een uitbreidingsgebied met een totale capaciteit van ca.
160 woningen en. De voorraad beschikbare kavels is door de economische crisis en op basis van
demografische ontwikkelingen voldoende om tot en met 2027 in de woningbehoefte te voorzien.
Fysieke voortgang
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Het eerste deel (tot aan de dierenkliniek) van de eerste fase is in uitvoering en de voorbereidingen
voor het resterende deel (na de dierenkliniek) worden in 2014 voltooid.
Risicoprofiel
De exploitatie bevindt zich in het begin van de uitvoeringsfase en in samenhang met de reeds gedane investeringen is er sprake van een hoog risicoprofiel.
Specifieke risico’s
Blijvend slechte marktsituatie (duurdere) koopwoningen en/of te groot aanbod voor grondgebonden woningbouw.
Daarle West
Algemeen
Het totale plangebied heeft een capaciteit van circa 35 woningen waarvan er inmiddels 20 zijn
gerealiseerd.
Fysieke uitvoering
Het bouw- en woonrijp maken volgen de uitgifte respectievelijk woningbouw.
Risicoprofiel
Laag.
Branderij
Algemeen
Betreft een kleinschalige locatie van in totaal 7 vrijstaande woningen waarvan er inmiddels 1 gerealiseerd is. Eén van de kavels is in eigendom bij een particulier.
Fysieke uitvoering
Het bouw- en woonrijp maken volgen de uitgifte respectievelijk woningbouw.
Risicoprofiel
Als gevolg van de economische crisis is er sprake van geringe vraag naar met name de grotere
kavels voor vrijstaande woningen.
Van den Steen van Ommerenstraat
Algemeen
Bij het opstellen van de plannen voor de ‘Tuinen van Nijverdal’ is ook gekeken naar de Van den
Steen van Ommerenstraat. Voor deze locatie wordt uitgegaan van een herontwikkeling met woningbouw. Gelet op de situatie op de woningmarkt komt de vraag naar voren of er vanuit de markt
op dit moment belangstelling is voor deze locatie. Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp
voor de ‘Tuinen van Nijverdal’ tot een definitief ontwerp zal er ook een keuze gemaakt worden of
de Van den Steen van Ommerenstraat al dan niet tijdelijk bij de ‘Tuinen van Nijverdal’ wordt betrokken.
Fysieke uitvoering
Dit wordt betrokken bij de de uitwerking van de ‘Tuinen van Nijverdal’, zoals hiervoor reeds aangegeven..
Risicoprofiel
Hier is sprake van een hoog financieel risico als gevolg van de forse investering en de onzekerheid
met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden.
Centrale Strip
Algemeen
De Centrale Strip kent diverse deelprojecten. Actueel zijn, naast de in de vorige paragraaf genoemde Van den Steen van Ommerenstraat, de ‘Tuinen van Nijverdal’ en de stationsomgeving als
gemeentelijke projecten.
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Met de eigenaren van het project op de hoek van De Joncheerelaan, Grotestraat, Van de Steen
van Ommerenstraat is een stedenbouwkundige uitwerking opgesteld waarvan de haalbaarheid
nader wordt bekeken.
Voor zover objecten in het verleden zijn verworven waarvoor op basis van de huidige inzichten
geen gemeentelijk belang meer aan de orde is, worden deze objecten te koop aangeboden.
Fysieke uitvoering
De herinrichting van de stationsomgeving is, voor zover dit mogelijk is, gerealiseerd of wordt dit
najaar gerealiseerd.
Risicoprofiel
Relatief hoog voor de aankopen die al gedaan zijn en waar op basis van nieuwe inzichten geen
herontwikkeling vanuit de gemeente wordt voorgestaan. Overigens is voor een groot deel van de
aankopen een nieuw (tijdelijk) gebruiksdoel gevonden.
Locatie Pr. Bernhardschool
Algemeen
De Pr. Bernhardschool is inmiddels gefuseerd met de Pr. Ireneschool. De nieuwe gefuseerde
school, genaamd “Talentrijk, is voorlopig gehuisvest in de voormalige Pr. Ireneschool aan de
Schoolstraat. Volgens planning zal deze school in het najaar van 2014 in het nieuwe scholencluster “De Twijn” gehuisvest worden.
De locatie Pr. Bernhard is inmiddels gesloopt en het terrein is ingezaaid met gras in afwachting van
de toekomstige herontwikkeling. Voor wat betreft de herontwikkeling wordt deze locatie meegenomen in de prioriteitenafweging woningbouw voor de komende jaren.
Fysieke uitvoering
Op dit moment is de sloop gerealiseerd. Herontwikkeling wordt op z’n vroegst voorzien in
2014/2015
Risicoprofiel
De geraamde opbrengst is opgenomen als gedeeltelijk dekkingmiddel voor het scholencluster “De
Twijn”. Als deze geraamde opbrengst niet gehaald wordt, zal een oplossing voor het tekort gevonden moeten worden.
Locatie sporthal Noetsele
Algemeen
In verband met de realisatie van het Ravijn – zwem – sport – zorg is de sporthal sinds enkele jaren
niet meer in gebruik ten behoeve van sportactiviteiten.
Met het oog op herontwikkeling van deze locatie door een externe partij is de insteek om de locatie in de markt te zetten. De buurt zal hierbij nauw betrokken worden via burgerparticipatie. Als
gevolg van de huidige situatie op de vastgoedmarkt is het succesvol afronden nog niet gelukt.
Nieuwe stappen worden voorbereid.
Fysieke uitvoering
De voorbereiding van de sloop is ter hand genomen. Er is subsidie ontvangen ten behoeve van de
tijdelijke inrichting van het terrein in afwachting van de herontwikkeling.
Risicoprofiel
De geraamde opbrengst van deze locatie is als gedeeltelijk dekkingsmiddel opgenomen voor Het
Ravijn – zwem – sport - zorg. Gelet op de situatie op de vastgoedmarkt zal realisatie van de ingecalculeerde opbrengst een lastig traject worden. Niet behalen van de opbrengst zal resulteren in
hogere jaarlijkse lasten.
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Paragraaf 8: Burgerparticipatie, Overheidsparticipa
tie en Kwaliteit van de dienstverlening
Inleiding
In deze paragraaf wordt besproken hoe wij aankijken tegen en denken over burgerparticipatie,
overheidsparticipatie en (de hoogte van) de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Hellendoorn.
Wij spannen ons in om onze inwoners elke dag van dienst te zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld door
het verlenen van vergunningen, het verstrekken van paspoorten, het onderhouden van wegen en
het verzorgen van groen. Daarnaast proberen we ook met het opstellen van beleid en bij het uitvoeren van projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er leeft onder onze inwoners. Vaak
door hen actief te betrekken bij wat wij doen (burgerparticipatie), maar steeds vaker ook door aan
te sluiten bij initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie) Dit heeft gevolgen voor onze manier
van werken: voor de manier waarop we een vraag van een inwoner benaderen en behandelen,
voor de manier waarop we beleid maken, voor de manier van beslissingen nemen, voor de manier
van volksvertegenwoordiger zijn. Kortom, voor de manier waarop we ons verhouden met de ‘buitenwereld”.

Beleid
Voor 2014 en verdere jaren hebben wij de volgende ambities:
Burgerparticipatie
• Burgers zo veel als mogelijk actief betrekken bij beleid en plannen en hen raadplegen, laten
adviseren en/of coproduceren.
• De mening van het burgerpanel vragen als een onderwerp zich daarvoor leent.
Overheidsparticipatie
• Daar waar mogelijk burgerinitiatieven steunen en meer bekendheid geven aan mogelijkheden
voor burgerinitiatieven.
• De huidige vormen van overheidsparticipatie worden in de werkwijze van de ambtelijke organisatie geborgd.
• Zoveel mogelijk medewerkers zullen worden getraind in het zich eigen maken van de werkhouding en methodes die daarbij horen. Die training gebeurt voornamelijk door intern opgeleide
trainers.
Kwaliteit van de dienstverlening
• Zie programma 2 “Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting”.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie betreft de actieve deelname van (groepen) burgers aan de verschillende fasen
van het beleidsproces en kan om verschillende redenen ingezet worden, waaronder het verbeteren
van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en het creëren en/of vergroten van de betrokkenheid
bij onze inwoners. Burgerparticipatie is gericht op het vooraf meedenken, -werken, adviseren en zo
mogelijk meebeslissen door burgers over het gemeentelijk beleid. De manier en mate waarop belanghebbenden en geïnteresseerden mee kunnen praten, kan verschillen. Naast inspraakavonden
en speciale bijeenkomsten zijn er verschillende instrumenten als Wmo-raad met themagroepen,
klankbordgroepen, inloopavonden, informatiemarkten en werkateliers. Ook via het wijkgericht
werken, door discussiebijeenkomsten van de raad te bezoeken, deel te nemen aan klankbordgroepen en/of zitting te nemen in adviesraden kunnen burgers invloed uitoefenen op hun leef-
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omgeving. De gemeente zoekt het contact met de burger op diverse manieren op, onder meer door
het wekelijks laten verschijnen van de gemeentelijke informatiepagina’s. Ook de gemeentelijke
website is een bron van actuele informatie. Zo mogelijk worden andere middelen ingezet. Bij projecten wordt bijvoorbeeld gewerkt met (digitale) nieuwsbrieven voor betrokkenen. De komende tijd
zullen we de mogelijkheid van het inzetten van sociale media bij burgerparticipatie nader onder de
loep nemen.

Burgerpanel
Het burgerpanel is een toetsingsinstrument om de mening en/of het gedrag van inwoners te peilen
over bepaalde, algemene gemeentelijke onderwerpen. Het burgerpanel van de gemeente Hellendoorn vormt een afspiegeling van de Hellendoornse gemeenschap. De toetsing vindt digitaal
plaats. Een onafhankelijke instelling voert het onderzoek uit. Het burgerpanel is vooral geschikt om
vooraf behoeften te peilen of aannames te toetsen en als evaluatiemiddel. Jaarlijks voeren we
gemiddeld twee burgerpanels uit.

Overheidsparticipatie
Overheidsparticipatie (als overheid meedoen bij initiatieven van de samenleving) is een middel om
de samenleving te helpen verantwoordelijkheid te dragen en zo modern noaberschap te faciliteren.
Samen met inwoners en bedrijven worden maatschappelijke doelstellingen bereikt, waardoor het
primaat uiteindelijk bij de gemeenschap zelf kan komen te liggen. Hierbij is sprake van gelijkwaardigheid in de relatie tussen gemeente en samenleving.
“Tijden veranderen en Hellendoorn verandert mee. Een veranderend bestuur betekent in Hellendoorn veel meer samenwerken” (bron: Strategische visie Hellendoorn). De afgelopen jaren hebben
we geïnvesteerd in het werken op de manier van overheidsparticipatie. Hellendoorn in Actie en De
Lerende Gemeenschap waren projecten om overheidsparticipatie in de praktijk toe te passen. Om
de organisatie nog meer toekomstbestendig te maken, is een intern trainer-de-trainerprogramma
ontwikkeld. In 2014 gaan we hier mee verder.

Leefbaarheidbudget
“Actief burgerschap biedt heel veel kansen, maar vraagt ook om vermindering van regels en vereenvoudiging van procedures. Vertrouwen vormt daarbij een kernbegrip” (bron: Strategische visie
Hellendoorn). In 2014 ontvangen de kernen net als in voorgaande jaren een budget voor activiteiten die nodig zijn om de leefbaarheid in hun kern te bevorderen. Nieuw is dat hierbij ook dopgelden
worden gevoegd en een extra bedrag per inwoner. Op deze manier beschikken de kernen over een
substantieel budget waar samen met de plaatselijke inwoners een besteding aan gegeven kan
worden.

Kwaliteit van de dienstverlening
Snel en efficiënt werken vanuit een vraaggerichte houding zal worden gestimuleerd door inzet van
een centrale voorziening voor het vastleggen van contacten met inwoners én het verbeteren van
centrale regie op deze contacten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat er een centrale voorziening
is die zoveel mogelijk relevante informatie over klanten bundelt én die de voortgang en status
van zaken, aanvragen en bezwaren digitaal beschikbaar maakt voor zowel medewerkers als ook
inwoners en ondernemers zelf.
Vanuit de samenwerking binnen de coöperatieve vereniging Dimpact nemen we hiervoor het zogenoemde medewerkerportaal verder in gebruik. De inspanning hiervoor zit niet primair in de techniek of inrichting van het medewerkerportaal maar in de organisatorische implementatie. Het is
geen ‘automatiserings’ project. De gemeente Hellendoorn volgt de architectuur van Dimpact. Dat
vereist een toegewijde organisatie die is gericht op het gebruiken van de beschikbaar gestelde
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bouwstenen en in Dimpact verband gestandaardiseerde manier van werken. Die manier van werken sluit aan op de richtlijnen en eisen van de Rijksoverheid en het Kwaliteits Instituut Nederlandse
Gemeenten (KING).
De beoogde verandering die wordt gevraagd van de gemeente Hellendoorn om aan de rijksoverheidsprogramma’s te voldoen, heeft gevolgen voor verandering en verbetering van processen en
verandering van organisatiecultuur en gedrag van medewerkers. In 2014 zullen dan ook álle medewerkers- niet alleen de medewerkers die het eerste contact hebben met inwoners, ondernemers
en bedrijven - worden getraind in de nieuwe manier van dienstverlenend werken.
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Meldpunt
Vragen en/of opmerkingen over het onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente kunnen
worden doorgegeven bij het meldpunt. De norm is dat 90% van de meldingen binnen een vast
aantal werkdagen moet zijn afgehandeld. Situaties die direct gevaar op kunnen leveren moeten
binnen 24 uur verholpen zijn. De laatste jaren is het ons (net) niet gelukt om binnen de norm van
90% te blijven. Voor 2014 en verdere jaren zullen wij ons inzetten om binnen de norm te blijven.

Corsa Invoice
Facturen dienen tijdig te worden betaald. En dat niet alleen vanwege de economische recessie.
Wanneer leveranciers hun verplichtingen zijn nagekomen, moeten zij erop kunnen rekenen dat ook
wij onze verplichtingen nakomen en volgens afspraak betalen. Op dit moment worden ontvangen
facturen gemiddeld binnen 15 dagen betaald. Uiteindelijk is na 30 dagen, de termijn die het MKB
hanteert, 96% van de facturen betaald. Wij blijven ons inzetten om vooral dat laatste verder te
verbeteren.
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Recapitulatie per programma
Rekening
2012

2015

Meerjarenraming
2016

2017

1.122.383

1.017.389

1.012.049

986.222

996.643

986.222

02 Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting

3.110.426

2.987.774

2.940.315

2.818.891

2.785.036

2.784.968

10.703.876

13.323.463

10.764.536

8.208.862

8.650.241

8.513.718

2.951.539

2.957.832

2.648.306

2.528.240

2.414.559

2.410.317
11.387.924

04 Openbare orde en veiligheid
05 Wegen riolering en verkeer

Lasten

Begroting
2014

01 Gemeenteraad griffie en dualisme

03 Ruimtelijke ordening en wonen

12.590.531

11.794.956

11.096.425

11.931.518

10.839.700

06 Economische zaken, recreatie en toerisme

3.064.008

5.385.679

5.252.560

4.882.426

4.511.613

4.533.337

07 Jeugd en onderwijs

4.096.255

3.796.349

3.764.810

3.767.880

3.739.439

3.751.479

7.931.945

8.289.199

7.522.720

7.328.235

7.571.405

7.000.791

09 Maatschappelijke ondersteuning

08 Sport en cultuur

15.710.241

15.445.718

15.846.276

15.815.143

15.758.510

15.756.877

10 Sociale voorzieningen

15.150.253

14.035.753

15.018.793

15.734.111

14.128.376

14.068.791

11 Natuur & landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar
2.430.567
groen

2.785.190

2.845.148

2.893.827

2.891.438

2.910.447

12 Afvalverwerking en milieu

5.162.483

4.990.905

4.970.815

4.955.263

4.957.121

5.381.734

13 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal

7.172.897

6.169.722

1.364.120

37.008

-154.502

-147.983

91.416.655

94.134.547

85.782.281

80.297.443

79.028.136

78.880.971

Rekening
2012
01 Gemeenteraad griffie en dualisme

Begroting
2013

2014

2015

Meerjarenraming
2016

2017

26.899

6.000

6.072

6.072

6.072

6.072

574.653

533.379

533.846

533.846

533.846

533.846

5.261.814

10.030.554

7.455.856

6.465.052

5.467.563

5.397.984

115.380

25.323

28.157

30.687

33.217

33.217

05 Wegen riolering en verkeer

7.132.346

7.102.256

5.784.251

5.918.861

6.052.408

6.229.680

06 Economische zaken, recreatie en toerisme

2.813.924

5.105.731

5.054.505

4.641.803

4.310.746

4.334.089

637.822

201.514

202.551

128.481

128.481

128.481

3.853.621

4.199.749

1.340.031

1.350.151

1.360.271

1.360.271

02 Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting
03 Ruimtelijke ordening en wonen
04 Openbare orde en veiligheid

Baten

2013

07 Jeugd en onderwijs
08 Sport en cultuur
09 Maatschappelijke ondersteuning
10 Sociale voorzieningen

6.802.943

7.613.752

6.931.317

6.931.138

6.933.926

6.933.734

12.184.468

11.505.498

12.390.395

10.785.371

10.730.395

10.700.395

11 Natuur & landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar
172.149
groen
12 Afvalverwerking en milieu
13 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal

615.065

701.970

620.504

622.704

628.029

5.056.741

4.732.856

4.756.221

4.741.915

4.722.612

4.723.854

46.783.895
91.416.655

42.462.870
94.134.547

40.597.109
85.782.281

38.143.562
80.297.443

38.125.895
79.028.136

37.871.319
78.880.971
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Saldo

Rekening
2012

Begroting
2013

2014

2015

Meerjarenraming
2016

2017

01 Gemeenteraad griffie en dualisme

-1.095.484

-1.011.389

-1.005.977

-980.150

-990.571

-980.150

02 Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting

-2.535.773

-2.454.395

-2.406.469

-2.285.045

-2.251.190

-2.251.122

03 Ruimtelijke ordening en wonen

-5.442.062

-3.292.909

-3.308.680

-1.743.810

-3.182.678

-3.115.734

04 Openbare orde en veiligheid

-2.836.159

-2.932.509

-2.620.149

-2.497.553

-2.381.342

-2.377.100

05 Wegen riolering en verkeer

-5.458.185

-4.692.700

-5.312.174

-6.012.657

-4.787.292

-5.158.244

-250.084

-279.948

-198.055

-240.623

-200.867

-199.248

-3.458.433

-3.594.835

-3.562.259

-3.639.399

-3.610.958

-3.622.998

06 Economische zaken, recreatie en toerisme
07 Jeugd en onderwijs
08 Sport en cultuur

-4.078.324

-4.089.450

-6.182.689

-5.978.084

-6.211.134

-5.640.520

09 Maatschappelijke ondersteuning

-8.907.298

-7.831.966

-8.914.959

-8.884.005

-8.824.584

-8.823.143

10 Sociale voorzieningen

-2.965.785

-3.513.295

-3.343.716

-3.343.005

-3.338.396

-3.335.358

-2.170.125

-2.143.178

-2.273.323

-2.268.734

-2.282.418

-324.993

-429.627

-234.684

-228.900

-232.651

-233.267

39.610.998
0

36.293.148
0

39.232.989
0

38.106.554
0

38.280.397
0

38.019.302
0

11 Natuur & landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar
-2.258.418
groen
12 Afvalverwerking en milieu
13 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal
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Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

2014

2015

2016

Cluster

Portefeuillehouder

Griffie
Griffie

Raven
Raven

Griffie

Raven

Bedrijfsvoering

Raven

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

Diversen
Diversen

Grondgebied

Ten Have

Grondgebied

Ten Have

Grondgebied

Ten Have

Grondgebied
Grondgebied

Ten Have
Ten Have

2017

AUTONOME ONTWIKKELINGEN, NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN 2014-2017
Programma 1: Gemeenteraad, griffie en dualisme
1.1
1.2

Autonome ontwikkelingen
Opstellen verkiezingskrant / stemwijzer verkiezingen
Kosten raadsvergaderingen digitaal

1.3

Ombuigingen (Kadernota)
Taakstelling openbaar bestuur (programma 1 en programma 2)

Programma 2: Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting
2.1

2.2
2.3

Nieuw beleid
Uitwerking en implementatie samenwerking in WT4-verband
Ombuigingen (Kadernota)
Aanvullende bezuiniging Regio Twente
Algemene taakstelling efficiency / uitbesteding in het kader van samenwerking

Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Nieuw beleid
Continuering startersleningen (€ 200.000,-- per jaar)
Ombuigingen (Kadernota)
Verkoop boerderij Soweco
- opbrengst verkoop naar bufferreserve
- besparing op onderhoud / kapitaallasten
Verkoop woning Prins Hendrikstraat 36
- opbrengst verkoop naar bufferreserve
- besparing op onderhoud / kapitaallasten / derving huur
Verkoop Grotestraat 56 t/m 64
Verhuur Molenstomp

35.000

65.000

65.000

65.000

-10.000
-5.000
-15.000

-5.000
-5.000

-5.000
-5.000

-5.000
-5.000

50.000
50.000

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000
70.000

30.000

75.000

95.000

95.000

-20.000
-20.000

0

0

0

50.000
50.000

75.000
75.000

20.000
75.000
95.000

20.000
75.000
95.000

5.785

5.178

-4.505

-4.678

-11.000
-11.000

-22.000
-22.000

-33.000
-33.000

-33.000
-33.000

139.500
-139.500
1.435

11.350
4.000
16.785

Pagina 138 van 157

2.339

-1.861
22.700
4.000
27.178

2.278
257.000
-257.000
-483
22.700
4.000
28.495

2.217

-595
22.700
4.000
28.322

Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

Programma 4: Openbare orde en veiligheid
4.1

Ombuigingen (Kadernota)
Ombuiging Veiligheidsregio Twente

Programma 5: Wegen, riolering, verkeer en vervoer
5.1
5.2

5.3
5.4

Autonome ontwikkelingen
Bijdrage in onderhoud fietstunnel Eversberg
Gevolgen amendement betaald parkeren
Nieuw beleid
Onderzoek herinrichting Grotestraat
Citymarketing / activiteiten opening combiplan
- bijdrage vanuit middelen combiplan (post 'onvoorzien')

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11

Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Dekking maatregelen VGRP uit rioolheffing (5.7 t/m 5.9 en 1/3e deel 5.10)

5.17
5.18

230.000
250.000
124.071
19.932
1.847.869
125.000

Ombuigingen (Kadernota)
Inrichting 30km gebieden
Budgetten wegen, bermen, materieel en verlichting
Doorberekening kosten evenementen en activiteiten
Vervallen investering ontbrekende schakels fietsnetwerk
Temporisering investeringen VGRP
- verrekening met reserve rioolbeheer
Vervallen laten reconstructie Nicolaas Beetsstraat
Temporiseren Noord-Zuidverbinding
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2015

2016

35.000

35.000

35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

390.239

477.517

516.597

510.370

-15.000
-60.000
-75.000

-15.000
-60.000
-75.000

-15.000
-60.000
-75.000

-15.000
-60.000
-75.000

0

Portefeuillehouder

Bedrijfsvoering

Raven

Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema

Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema

2017

35.000

p.m.
-20.000
20.000
0

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Aanschaf tractiemiddelen 2017 (Kadernota)
Investeringsprogramma wegen 2017 (Kadernota)
Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - mechanisch 2017 (Kadernota)
Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - leidingen 2017 (Kadernota)
Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. riool/afkoppelen hemelwater 2017 (Kadernota)
Vervanging veegmachine

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

2014

Cluster

0

0
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema
Beintema
Beintema
Beintema
Beintema

-15.000
-15.000

-29.500
-29.500

-28.500
-28.500

-18.975
-10.000
-6.617
-565
-60.056
-27.500
-123.713

5.000
5.000

9.833
9.833

9.500
9.500

76.404
76.404

Grondgebied

Beintema

207.789
5.000

292.542
5.000

35.472
295.999
5.000

91.352
-91.352
12.450
250.000
475.239

111.403
-111.403
24.642
250.000
572.184

132.387
-132.387
24.126
250.000
610.597

35.472
299.371
5.000
19.225
87.695
-87.695
23.610
250.000
632.678

Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema
Beintema
Beintema
Beintema

Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema

Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme
6.1

Autonome ontwikkelingen
Niet kunnen invullen taakstelling toeristische bureau's

6.2

Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Toeristenbelasting

Programma 7: Jeugd en Onderwijs
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Integraal onderwijshuisvestingsplan, jaarschijf 2017 MOP (Kadernota)

2015

2016

Ombuigingen (Kadernota)
Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs
Verhoging drempelbedrag leerlingenvervoer
Terugschroeven kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk
Vermindering bezuiniging Peuterspeelzaalwerk (Nieuw)
Extra taken Algemeen maatschappelijk werk / vrijval CJG- middelen

18.378

33.378

43.378

43.378

-31.622
-31.622

-16.622
-16.622

-6.622
-6.622

-6.622
-6.622

Grondgebied

Beintema

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

Samenleving

Beintema

30.000

45.000

145.000

126.455

Coes

0

0

-18.545
-18.545

Samenleving

0
p.m.

p.m.
15.000
100.000

p.m.
15.000
100.000

30.000
30.000

p.m.
15.000
100.000
-100.000
30.000
45.000

30.000
145.000

30.000
145.000

Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Coes
Coes
Coes
Coes
Coes

118.984

141.722

343.834

331.922

Coes

0

0

p.m.
0

Samenleving

0

-3.600
-4.000
-2.000
-5.000
-14.600

Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Coes
Coes
Coes
Coes

1.221

Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Coes
Coes
Bakhuis
Bakhuis
Bakhuis / Coes
Bakhuis
Coes
Coes

Nieuw beleid
Implementatie visie Gagelman

8.2
8.3
8.4
8.5

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Inventaris binnensport 2017 (Kadernota)
Veegmachine sport
Weathercarts sport
Investeringen Het Ravijn - zwem sport zorg

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Ombuigingen (Kadernota)
Afstoten gymlokaal Smidsweg
Temporisering investeringen buitensport
Beëindiging subsidierelatie muziekschool
Vermindering professionele voorstellingen theater
Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties
Uitstel bezuiniging HOI (Nieuw)
Beperken sportsubsidies
Algemene taakstelling BLOS

30.000
30.000
17.500
40.000
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Portefeuillehouder

2017

463.625

Programma 8: Sport en cultuur
8.1

2014

Cluster

0

0

0

1.221
9.212

1.221
11.200

5.750
66.030
-8.000
14.771
30.000
118.984

11.500
81.030
-8.000
14.771
30.000
141.722

1.221
2.312
190.000
11.500
94.030
14.771
30.000
343.834

190.000
11.500
94.030
5.000
14.771
30.000
346.522

Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

Programma 9: Maatschappelijke ondersteuning
9.1

2015

2016

Autonome ontwikkelingen
Toenemend beroep Wwb, IOAW. IOAZ
- inzet surplus aanvullende rijksbijdrage 2013
Aanvullende kosten uittreding SOWECO

Portefeuillehouder

Samenleving

Coes

Samenleving

Bakhuis

Samenleving

Bakhuis

Samenleving

Bakhuis

Samenleving

Bakhuis

2017

0

0

55.000

55.000

0

0

55.000
55.000

55.000
55.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ombuigingen (Kadernota)
Vermindering activiteiten De Welle

Programma 10: Sociale voorzieningen
10.1

2014

Cluster

-300.000
300.000
p.m.
0

0

0

0

-65.000
65.000
0

0

0

0

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

58.000 groen
28.000
Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar

28.000

28.000

-30.000
-18.000
-48.000

-30.000
-19.000
-49.000

-30.000
-19.000
-49.000

Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema

-12.000

-12.000
-1.238

-12.000
-2.438

Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied

Ten Have
Beintema
Beintema

-12.000

-13.238

-14.438

-12.000
-2.363
-5.400
-19.763

18.000
50.000
68.000

19.238
50.000
69.238

21.438
50.000
71.438

26.763
50.000
76.763

Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

Grondgebied

Beintema

10.2

10.3
10.4

10.5

Nieuw beleid
Extra inzet werkgelegenheidsbeleid / handhaving en fraudebestrijding
Meer uitstroom, beperken fraude a.g.v. 10.3
Ombuigingen (Kadernota)
Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

11.1
11.2

Autonome ontwikkelingen
Areaaluitbreiding groen (Blokkenpark - stationsomgeving - Tuinen van Nijverdal)
Onderhoud nieuwe begraafplaats

11.3
11.4
11.5

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Inrichting Tuinen van Nijverdal
Vervanging aanhanger begraafplaats
Vervanging grafdelfmachine

11.6
11.7

Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Dekking kosten begraafplaats uit begrafenisrecht (11.2 t/m 11.4)
Verhoging tarieven begraafplaats

11.8

Ombuigingen (Kadernota)
Onderhoud openbaar groen

-18.000
-18.000
311.000
15.000
90.000
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Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

Programma 12: Afvalverwerking en milieu
12.1

Autonome ontwikkelingen
Transportegalisatie afval

12.2
12.3

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Vervanging Pick-Up (t.b.v. afvalinzameling) (Kadernota)
Vervanging afvalpers

12.4

Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Dekking maatregelen uit afvalstoffenheffing (12.1 t/m 12.3 en 12.5 t/m 12.9 en 1/3e deel 5.10)

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Ombuigingen (Kadernota)
Bijstellen openingstijden ABP
Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf
Bedrijfscontainers niet vervangen
Verlaging budget illegale stortingen
Verlaging budget opruimen paasvuren en kerstbomen

50.000
117.000

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
13.1

Nieuw beleid
Nieuwe media / verdere digitalisering werkprocessen

13.2
13.3
13.4
13.5

Vervangings- en uitbreidings investeringen
Vervangingsinvesteringen informatieplan 2017 (Kadernota)
Automatisering 2017 vervanging (Kadernota)
Begrote uren investeringen (Kadernota)
Calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties 2017 (Kadernota)

13.6
13.7

Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Verhogen tarieven OZB met 1% per jaar extra
Verhogen tarieven OZB met 2% i.v.m. lagere tarieven riool en afval

13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14

Ombuigingen (Kadernota)
Reserveren deel extra middelen gemeentefonds ter afdekking overhead
Vervallen vervangingsbudget telefooncentrale
Onderzoek huisvesting Huis voor Cultuur en Bestuur
Wijziging managementstructuur
Verlaging diverse budgetten bedrijfsvoering
Taakstelling personeel
Algemene taakstelling nog te bezuinigen nieuwe raad (Nieuw)

2014

2015

2016

Portefeuillehouder

2017

5.000

9.833

9.500

9.167

-94.000
-94.000

-94.000
-94.000

-94.000
-94.000

-94.000
-94.000

Grondgebied

Beintema

-7.025

-6.800

Beintema
Beintema

-6.800

-6.350
-16.146
-22.496

Grondgebied
Grondgebied

-7.025

-6.575
-8.190
-14.765

45.025
45.025

49.633
49.633

57.265
57.265

64.663
64.663

Grondgebied

Beintema

2.000
45.000
4.000
5.000
5.000
61.000

2.000
45.000
4.000
5.000
5.000
61.000

2.000
45.000
4.000
5.000
5.000
61.000

2.000
45.000
4.000
5.000
5.000
61.000

Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema
Beintema
Beintema
Beintema

192.830

932.047

1.198.822

1.330.821

-25.000
-25.000

-25.000
-25.000

-25.000
-25.000

-25.000
-25.000

Bedrijfsvoering

Raven

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

Raven
Raven
Beintema
Raven

75.000
230.000
900.000
65.000
0

0

0

-10.875
-33.350
-36.000
-4.550
-84.775

0
136.000
136.000

68.000
136.000
204.000

136.000
136.000
272.000

204.000
136.000
340.000

Samenleving
Samenleving

Beintema
Beintema

p.m.
16.830
15.000

p.m.
33.047
20.000
50.000
50.000
150.000
450.000
753.047

p.m.
31.822
20.000
100.000
50.000
300.000
450.000
951.822

p.m.
30.596
20.000
100.000
50.000
450.000
450.000
1.100.596

Diversen
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Directie
Bedrijfsvoering
Directie
Raad

Diversen
Raven
Raven
Raven
Raven
Raven
Diversen

50.000

81.830
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Cluster

Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

TOTAAL GENERAAL INVESTERINGEN / NIEUW BELEID / OMBUIGINGEN:

Totaal:
Totaal:
Totaal:
Totaal:
Totaal:

Autonome ontwikkelingen
Nieuw beleid
Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Belastingmaatregelen, heffingen en leges
Ombuigingen
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Cluster
2014

2015

2016

2017

934.216

1.862.676

2.545.626

2.640.434

-233.622
-56.000
-34.025
304.025
953.838

-238.622
-47.000
-49.538
382.705
1.815.131

-229.622
-58.000
-57.703
460.203
2.430.748

-229.622
-58.000
-283.892
607.830
2.604.118

934.216

1.862.676

2.545.626

2.640.434

Portefeuillehouder

Nr.

Omschrijving:

Investering
(nieuw)

2014

2015

2016

2017

399.000

700.000

474.000

604.000

75.000

150.000

150.000

324.000
399.000

150.000
226.000
324.000
700.000

324.000
474.000

454.000
604.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

0

0

74.000

74.000

0

0

74.000
74.000

74.000
74.000

36.126 groen
38.717
Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar

37.860

37.004

Cluster

Portefeuillehouder

Grondgebied
Grondgebied
Grondgebied

Beintema
Beintema
Beintema

Grondgebied

Beintema

Samenleving

Bakhuis

Grondgebied

Beintema

Samenleving

Beintema

RESERVELIJST OMBUIGINGEN KADERNOTA 2014 - 2017
Programma 5: Wegen, riolering, verkeer en vervoer
Ombuigingen
Onderhoud wegen (bovenop voorgestelde bezuiniging)
Stationsomgeving Zuid niet verbeteren
Noordzuidverbinding niet verder aanleggen (extra bezuiniging t.o.v. temporiseren)

Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme
Ombuigingen
Extra bezuiniging Toeristisch bureau Hellendoorn

Programma 7: Jeugd en Onderwijs
Ombuigingen
Bibliotheekwerk - servicepunten i.p.v. nevenvestigingen

Ombuigingen
Park De Blokken niet verbeteren

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Ombuigingen
Extra verhoging OZB met (bijvoorbeeld) 3%

Totaal reservelijst 2014 - 2017

36.126
36.126

38.717
38.717

37.860
37.860

37.004
37.004

204.000

204.000

204.000

204.000

204.000
204.000

204.000
204.000

204.000
204.000

204.000
204.000

649.126

952.717

799.860

929.004
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Bijlage IV: OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN
Begroting 2013
Toegestane Personeelsformatie
lasten

Organisatie-eenheid

Bestuursorganen / raadsgriffie
Raadsleden
Griffie
Burgemeester & wethouders
Totaal Bestuursorganen
Directie

25,00
3,00
4,50
32,50

336.428
212.278
461.393
1.010.099

Begroting 2014
Toegestane Personeelsformatie
lasten

25,00
3,00
4,50
32,50

341.261
218.180
455.818
1.015.259

3,11

227.706

3,11

231.861

Cluster Grondgebied
Grondgebied Algemeen
Vergunningen, toezicht en milieu
Vergunningen, toezicht en milieu - buitendienst
Ruimte en Groen
Ruimte en Groen - buitendienst
WRV
WRV - buitendienst
Totaal Grondgebied

6,00
26,27
19,00
18,16
13,67
14,62
23,00
120,71

542.585
1.781.786
898.522
1.342.926
603.438
927.360
1.078.995
7.175.612

4,00
24,83
19,00
17,66
13,17
14,56
23,00
116,21

370.538
1.707.616
907.146
1.266.275
616.168
930.081
1.083.749
6.881.573

Cluster Samenleving
Samenleving Algemeen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Werk en Zorg
Burgerzaken en Belastingen
Sport
Totaal Samenleving

1,00
17,94
25,19
17,69
24,81
86,64

110.046
1.226.283
1.600.641
1.019.498
1.181.928
5.138.396

1,00
17,94
24,75
17,58
24,40
85,67

65.917
1.219.440
1.622.773
992.459
1.215.292
5.115.881

1,00
30,24
16,79
5,19
2,72
1,88
57,82

103.493
1.804.721
1.129.147
344.025
212.469
141.844
3.735.699

1,00
30,04
16,19
5,19
3,00
1,88
57,30

102.283
1.785.740
1.092.246
346.968
212.637
143.712
3.683.586

Cluster Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering Algemeen
Informatie en Faciliteiten
Financiën en Control
Personeel en Organisatie
Communicatie
Juridische Zaken
Totaal Bedrijfsvoering
Overig
Stagiaires
Ambtsjubilea
WOR
Ambtenaren Burgerlijke Stand
Logopedie
Markmeester
Organisatieontwikkeling

1,40
0,30
Totaal Overig:

Voormalig personeel
Voormalig personeel
Voormalige wethouders
Totaal voormalig personeel :
TOTAAL:

1,70

n.v.t.
n.v.t.

302,48
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17.000
45.000
2.000
14.000
74.283
14.134
166.417

35.000
62.654
97.654
17.551.583

1,40
0,30
1,70

n.v.t.
n.v.t.

296,50

17.000
50.000
13.000
76.846
14.185
16.572
187.603

27.000
69.426
96.426
17.212.189

Stand van de reserves en voorzieningen 2014-2017
Reserve/voorziening
2014

Stand aan het eind van het jaar
2015
2016

2017

Algemene reserves
101 Vrij aanwendbare reserve
102 Financieringsreserve
103 Bufferreserve
Totaal algemene reserves

546.210
3.212.301
4.480.566
8.239.077

759.958
3.215.793
4.583.565
8.559.316

1.386.756
3.264.425
4.942.908
9.594.089

1.951.426
3.365.002
5.059.624
10.376.052

Bestemmingsreserves
401 Reserve Strategische Projecten
402 Reserve inzameling en verwerking afval
403 Reserve rioleringen
405 Reserve Wmo
406 Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt
407 Reserve bijzondere bijstand
409 Reserve Wet Werk en Bijstand
410 Reserve onderwijsachterstanden en jeugdbeleid
411 Reserve groenrenovaties
413 Reserve duurzaam bouwen
414 Reserve wijk- en buurtaccommodaties
415 Reserve kunst
416 Reserve rood-voor-rood
417 Reserve WOP de Blokken
418 Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing
419 Reserve wachtgelden huidige wethouders
Totaal bestemmingsreserves

0
1.824.864
910.818
789.322
163.883
0
0
0
94.051
43.901
55.166
20.782
35.575
1.492.125
211.104
400.000
6.041.591

0
1.494.139
763.042
791.469
163.883
0
0
0
94.051
77.344
105.166
20.782
35.575
0
211.104
500.000
4.256.555

0
1.183.828
539.595
813.616
163.883
0
0
0
94.051
117.393
155.166
20.782
35.575
0
211.104
600.000
3.934.993

0
894.318
155.696
758.763
163.883
0
0
0
94.051
151.304
205.166
20.782
35.575
0
211.104
700.000
3.390.642

Voorzieningen
701 Voorziening ISV
702 Voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie
703 Voorziening parkeerbeleid
704 Voorziening privatisering was- en kleedruimten
705 Voorziening nieuwkomers
706 Voorziening tekorten SW-bedrijven
707 Voorziening participatiefonds
709 Voorziening APPA
710 Voorziening wachtgelden oud-wethouders
713 Voorziening afkoopregeling RGSHG
714 Voorziening op Vordering verkoop Vennootschap
715 Voorziening wachtgelden voormalig personeel
Totaal voorzieningen

144.621
9.957.146
12.002
1.312.700
0
1.182
0
2.984.603
0
0
95.470
109.900
14.617.624

144.621
10.287.740
12.002
1.312.700
0
0
0
2.917.698
0
0
0
51.200
14.725.961

144.621
10.631.701
12.002
1.312.700
0
0
0
2.850.793
0
0
0
4.000
14.955.817

144.621
10.989.128
12.002
1.312.700
0
0
0
2.783.888
0
0
0
0
15.242.339

TOTAAL GENERAAL

28.898.292

27.541.832

28.484.899

29.009.033
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Bijlage V : Staat van geldleningen 2014
nr.

Oorspronkelijk
bedrag

leningnr./
contractnr.

Jaar van
laatste
aflossing

Mogelijke
rente
herziening

rentepercentage

restantbedrag
aan het begin
van het dienstjaar

Rubriek A
Geldleningen algemeen
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3.630.241,73
5.672.252,70
5.000.000,00
35.000.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
32.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
203.302.494,43

40.0087330 BNG
40.0087773 BNG
40.0094134 BNG
40.0096061 BNG
10023121 NWB
36667 ASN-bank
40.0100709 BNG
1-24479 NWB
1-24478 NWB
40.102008 BNG
40.102009 BNG
40.102010 BNG
40.103654 BNG
40.104414 BNG
40.104911 BNG
1-26798 NWB
1-27091 NWB
40.106509 BNG
40.106508 BNG
40.108481 BNG

2023
2023
2017
2028
2019
2015
2031
2017
2028
2028
2028
2029
2018
2014
2030
2020
2021
2031
2032
2018

6,04
5,46
4,92
5,26
4,20
3,325
3,68
4,355
4,665
4,68
4,695
4,71
4,575
2,66
4,04
2,45
3,38
4,54
4,70
0,995

bedrag in de
loop van het
dienstjaar
opgenomen

1.452.096,68
2.268.901,10
1.333.333,37
21.000.000,00
2.799.999,79
1.300.000,00
23.040.000,00
2.800.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
1.800.000,00
8.500.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
9.125.000,00
20.000.000,00
139.919.330,94

30-9-2013
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0,00

rente

aflossing

78.935,97
112.982,00
49.900,00
1.034.028,33
101.299,99
23.225,00
845.909,33
104.157,08
233.250,00
234.000,00
234.750,00
235.500,00
101.075,00
23.940,00
324.700,00
163.500,00
179.300,00
394.412,50
418.104,17
182.500,00

145.209,67
226.890,11
333.333,33
1.400.000,00
466.666,69
650.000,00
1.280.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.800.000,00
500.000,00
1.000.000,00
750.000,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00

5.075.469,37

14.752.099,80

restantbedrag
aan het einde
van het dienstjaar

Valuta
datum

1.306.887,01
5-1
2.042.010,99
12-2
1.000.000,04
15-1
19.600.000,00
15-1
2.333.333,10
1-3
650.000,00
1-2
21.760.000,00
15-12
2.100.000,00
1-6
5.000.000,00
2-6
5.000.000,00
1-9
5.000.000,00
1-12
5.000.000,00
2-3
2.000.000,00
3-6
0,00
8-7
8.000.000,00
25-1
6.000.000,00
30-8
5.250.000,00
1-2
8.500.000,00
3-1/3-4/3-7/3-10
8.625.000,00
1-3/1-6/1-9/1-12
16.000.000,00
24-7
125.167.231,14

.

Bijlage VII: Verzamel- en consolidatiestaat
Kostencategorie

Omschrijving kostencategorie

Kostenplaatsen
Uitgaven

Inkomsten

00 Niet in te delen baten
Niet in te delen lasten
11 Loonbetalingen en sociale premies
16.228.652
12 Sociale uitkeringen personeel
43.572
21 Werkelijk betaalde rente
5.561.649
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen
22 Toegerekende rente
1.194.443
23 Afschrijvingen
7.028.829
30 Personeel van derden
111.877
30 Vergoeding voor personeel
107.553
31 Energie
547.677
321 Huren
1.054.794
322 Pachten
331 Opbrengst van grondverkopen
332 Aankoop gronden
Overige verkopen duurzame goederen
55.000
333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen
34 Overige goederen en diensten
110.081
341 Betaalde belastingen
91.392
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
2.695.647
401 Belasting op producenten
402 Belasting op inkomen van gezinnen
411 Inkomensoverdrachten aan het rijk
Inkomensoverdrachten van het rijk
412 Vermogensoverdrachten aan het rijk
421 Baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen
Subsidies aan marktproducenten
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)
Sociale uitkeringen in geld
423 Overige vermogensoverdrachten
Sociale verstrekkingen in natura aan personen
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk)
425 Overige inkomensoverdrachten
13.360
431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet rijk)
432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten
56 Langlopende leningen
60 Reserveringen
61 Kapitaallasten
2.794.366
14.259.921
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen
7.455.119
28.289.234
63 Overige verrekeningen
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Exploitatie
Uitgaven

Inkomsten

31.000
-609.403
1.036.110
69.426
834.397
1.194.443
239.284
45.000
577.355
974.587
165.568
5.158.560
102.893
1.350.000
2.584.221
7.295.053
324.270
7.892.528
7.716.124
3.516.913
159.446
41.614.396
932.228
876.248
397.887
5.731.013
48.964
6.129.400
12.753.287
1.390.573
75.164
8.474.531
11.146.533
19.781.855
7.047.547

9.148.464

5.358.697

Investeringsstaat
Uitgaven

Totaal

Inkomsten

Uitgaven

4.455.112
176.398

Inkomsten

4.486.112
-433.005
17.264.762
348.925
5.561.649

235.927

7.028.829

1.194.443
7.028.829
351.161

834.397
1.194.443
7.028.829
152.553

1.125.032
2.029.381
165.568
5.158.560
756.329

859.222

14.897.057

17.536.278

20.000

415.662
10.608.175

1.350.000
7.405.134

7.716.124
3.516.913
159.446
41.614.396
658.333
932.228

658.333
876.248

397.887
5.731.013
48.964
6.129.400
12.753.287
1.405.140

1.207
35.000
11.472.041
10.388.226
319.527
1.052.260
5.705.237

1.073.000
150.000
14.585.555
9.714.293

7.394.087

110.164
11.472.041
18.862.757
14.260.426
28.289.234
12.752.784

1.073.000
150.000
14.585.555
18.862.757
14.259.921
28.289.234
12.752.784
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Bijlage VIII: Staat van activa
Vorig dienstjaar
Aanschaf
omschrijving

waarde

aanschaf
Vermeerdering
2013

Vermindering
2013

01-01-2012

waarde

Vermeerdering
2014

01-01-2014

Immateriële vaste activa
Kosten sluiten geldleningen en disagio
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.025.522

140.246

1.165.768

15.000

Totaal immateriële vaste activa

1.025.522

140.246

1.165.768

15.000

3.330.850
1.117.632
3.171.918
76.823.161
1.457.957
31.317.986
26.122.536
4.427.120
33.480
20.270.238
68.856
5.554.983
166.871
687.239

2.061.075
5.000
1.700
2.641.757

3.088.472

189.163

3.482.868
11.241.118
50.000

70.000
4.610.688

2.303.453
1.122.632
3.008.118
78.393.918
1.457.957
34.730.854
32.752.966
4.477.120
33.480
21.278.870
68.856
6.626.579
843.477
687.239

Materiële vaste activa
Gronden en terreinen Ec N
Gronden en terreinen Ma N
Woonruimten Ec N
Bedrijfsgebouwen Ec N
Bedrijfsgebouwen Ma N
Grond-, weg- en waterbouwk. werken Ec N
Grond-, weg- en waterbouwk. werken Ma N
Vervoermiddelen Ec N
Vervoermiddelen Ma N
Machines, apparaten en installaties Ec N
Machines, apparaten en installaties Ma N
Overige materiele vaste activa Ec N
Overige materiele vaste activa Ma N
Gronden en terreinen Ec N (erfpachtgronden)
Totaal materiële vaste activa

174.550.826

165.500
1.071.000

1.008.632
1.102.096
1.492.739

30.500
816.133

23.086.985

9.852.293

-385.000
3.919.906
1.739.042
3.154.478
274.500
1.409.071
6.800
100.000
660.858

187.785.518

11.068.818

121.006
56.522
401.638
13.461.680
1.607.084

35.000

127.014

15.647.930

35.000

9.348.418

275.388

5.421.320

28.027.489

3.934.538

333.281

9.226

Financiële activa
Kapitaalverstrekking aan deelneming
Kapitaalverstrekking Gemeensch. regelingen
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende leningen
Bijdragen aan activa en eigendom derden

121.006
56.522
401.638
13.388.694
1.607.084

Totaal financiële activa

15.574.944

200.000

200.000

127.014

Voorraden
9.084.005

264.413

29.007.196

4.441.613

324.446

8.835

Totaal voorraden

38.415.647

4.714.861

5.421.320

37.709.188

4.219.152

TOTAAL GENERAAL

229.566.939

28.142.092

15.400.627

242.308.404

15.337.970

In exploitatie bouwgronden
Niet in exploitatie verspreide percelen
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Begrotingsjaar
Vermindering
2014

330.322

1.373.000

1.553.112

3.256.434

129.181

129.181

aanschaf

Totale

waarde

afschrijving

31-12-2014

begin boekjaar

Afschrijving
2014

Boekwaarde
01-01-2014

Boekwaarde
31-12-2014

Rentelasten
2014

Kapitaallasten
2014

1.180.768

774.602

130.420

391.166

275.747

13.930

144.350

1.180.768

774.602

130.420

391.166

275.747

13.930

144.350

2.162.294
1.122.632
2.623.118
80.940.824
1.457.957
36.469.896
34.354.332
4.751.620
33.480
22.687.941
75.656
6.726.579
1.504.335
687.239

1.992.022
3.828
1.140.134
20.747.470
688.574
12.233.154
7.038.106
2.091.080
31.211
7.164.379
20.347
2.130.568
40.746

21.475
3.919
45.611
1.404.339
6.540
818.853
2.007.992
273.328
2.269
1.614.487
147
527.471
49.450

311.432
1.118.804
1.867.984
57.646.447
769.383
22.497.700
25.714.861
2.386.039
2.269
14.114.491
48.509
4.496.011
802.731
687.239

148.797
1.114.885
1.437.374
58.789.015
762.843
23.417.890
25.308.235
2.387.211
13.909.075
55.162
4.068.540
1.414.139
687.239

24.872
45.797
67.180
2.391.996
31.422
945.934
1.065.959
51.133
29
573.454
149
175.069
46.749
27.490

46.347
49.716
112.791
3.796.335
37.962
1.764.787
3.073.951
324.461
2.299
2.187.941
297
702.540
96.199
27.490

195.597.902

55.321.617

6.775.881

132.463.901

133.500.404

5.447.234

12.223.115

121.006
56.522
401.638
13.332.499
462.565

5.306
2.317
16.467
536.808
20.035

5.306
2.317
16.467
536.808
97.483

14.374.230

580.934

658.381

121.006
56.522
401.638
13.332.499
1.642.084

1.102.071

77.447

121.006
56.522
401.638
13.461.680
505.013

15.553.749

1.102.071

77.447

14.545.859

2.902.000

6.721.806

9.348.418

6.721.806

318.277

318.277

5.520.703

26.441.324

28.027.489

26.441.324

921.129

921.129

342.507

8.219

325.062

334.288

13.202

13.202

8.422.703

33.505.637

8.219

37.700.969

33.497.418

1.252.608

1.252.608

11.808.318

245.838.056

57.206.509

185.101.895

181.647.799

7.294.706

14.278.454

6.983.748
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Lijst specifieke subsidies 2014
Dit is een lijst van organisaties die zich richten op een specifiek algemeen belang, vaak gemeentebreed. Zij ontvangen jaarlijks subsidie voor de
uitvoering van activiteiten. De lijst wordt jaarlijks in de begrotingsvergadering door de raad vastgesteld.
Het uitgangspunt is dat specifieke subsidies zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen vanwege het risico op favoritisme/willekeur. Het
transparantiebeginsel moet hierin leidend zijn, daarom is een algemeen systeem van regels noodzakelijk. Allereerst moet een specifieke subsidie passen
binnen het gemeentelijk beleid, daarnaast moet een organisatie gevestigd zijn in onze gemeente. Een uitzondering hierop is dat alleen activiteiten worden
gesubsidieerd van bovenlokale organisaties, die door inwoners uit onze gemeente worden afgenomen en die in onze gemeente niet worden aangeboden.
Achterliggende gedachte is dat daardoor lokale organisaties gestimuleerd worden in de ontplooiing van activiteiten boven regionale/provinciale
organisaties.

Milieueducatie

Subsidie ’13 €

Subsidie ’14 €

Een van de speerpunten uit het coalitieprogramma is: ‘Een gezond woon- en leefmilieu in onze gemeente’. Om
dit te realiseren is kennisoverdracht en voorlichting aan jongeren, inwoners en bezoekers van onze gemeente van
bijzonder belang. De volgende drie organisaties spelen een belangrijke rol om dit te realiseren.
Stichting Milieuraad voor de gemeente Hellendoorn, opgericht in 1978. Doel: de zorg voor het milieu bevorderen,
door het geven van voorlichting aan inwoners en een kritische en constructieve bijdrage leveren aan het
overheidsbeleid.
In de statuten is bepaald dat in geval alle bestuursleden komen te ontbreken, het college van burgemeester en
wethouders gerechtigd is een nieuw bestuur te benoemen. Ook is bepaald dat in geval van ontbinding van de
stichting het vermogen wordt afgestaan aan de gemeente, voor een bestemming overeenkomstig het doel van de
stichting.
IVN Het IVN is onze gesprekspartner en vervult een educatieve functie. De leden van het IVN zetten zich
vrijwillig in ter begeleiding van natuur- en milieueducatieve activiteiten, steeds vaker ook voor bezoekers van
onze gemeente.
De activiteiten van het IVN vielen van oudsher onder het vormingswerk, omdat in het toenmalige
beleidsprogramma werd uitgesproken dat de gemeente de natuur- en milieueducatie bevorderde. In 1993 heeft
het college besloten om dat beleid te continueren en dat het IVN vanaf dat moment een eigen vast budget
ontvangt voor haar gehele aanbod van activiteiten.
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Van oudsher hadden gemeentes een taak in de uitvoering van natuur- en
milieueducatie. Deze taak is destijds overgenomen door het CNME. Zij ontvangt subsidie voor de educatieve
taken aan de basisscholen die van de gemeente zijn overgenomen. Het CNME wordt ondersteund in het kader
van het gemeentelijk milieuprogramma 2012-2015.

580

580

1.400

1.400

8.500

8.500

1
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Mindervaliden

Subsidie ’13 €

Subsidie ’14 €

Het Wmo beleidskader ‘Meedoen makkelijker maken’ gaat om maatschappelijke participatie. Niet alleen van
deelnemers met een beperking, maar ook van hun omgeving en vrijwilligers. Een aantal organisaties in onze
gemeente organiseert specifieke activiteiten voor mensen met een beperking. Met deze activiteiten dragen zij bij
aan het realiseren van de doelstelling. Dit zijn de volgende acht organisaties:
De Instuif Vereniging voor vrijetijdsbesteding voor mensen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking.
Aantal leden 70. Aantal vrijwilligers 24. Er zijn wekelijks verschillende groepsactiviteiten, zoals dansen, koken,
soosactiviteiten.
'Joy' Vereniging voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 16 jaar. Doel is
wekelijkse activiteiten op vrijdagavond te organiseren. Joy heeft 9 leden en 4 vrijwilligers.

6.000

6.000

972

972

Speel-o-theek ’t Duikelaartje Heeft een speciaal aanbod voor mensen met een beperking en leent speelgoed uit.
Voorziet ook woonvormen van speelgoed en biedt elke woensdagmiddag een groepsactiviteit voor mensen met
een beperking.

5.215

5.215

Ango 48 leden uit de gemeente Hellendoorn. De organisatie is een plaatselijke afdeling van een landelijke
organisatie voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken. Zij voert activiteiten uit voor mensen
met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting en recreatie, op steun
en betrokkenheid.

462

462

Philadelphia 54 leden uit de gemeente Hellendoorn. Philadelphia wil er aan bijdragen dat mensen met een
verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze organisatie is een
plaatselijke afdeling van een landelijke organisatie.

530

530

De Zonnebloem 70 leden uit de gemeente Hellendoorn, 55 vrijwilligers. De Zonnebloem zorgt voor betekenisvolle
ontmoetingen tussen mensen met een beperking en vrijwilligers. Centraal staan gezelschap, contact en
ontmoeting. Deze organisatie is een plaatselijke afdeling van een landelijke organisatie.

540

540

Avondschool Ommen (prof.) De avondschool verzorgt onderwijs aan oud-leerlingen van De Maat en Boslust
(ZMLK). Deze activiteiten worden niet aangeboden in onze gemeente. Deze categorie personen kan niet bij het
reguliere aanbod van bijvoorbeeld het Educatief Centrum terecht. Het is daarnaast wel belangrijk om
vaardigheden op peil te houden vanwege het belang van maatschappelijke participatie.

792

792

De Klup (Almelo) De Klup verzorgt activiteiten voor mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat alleen
activiteiten worden gesubsidieerd die door inwoners uit onze gemeente worden afgenomen en die in onze

815

815

2
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gemeente niet worden aangeboden.

Jeugd

Subsidie ’13 €

In de Jeugdnota ‘De samenleving van de toekomst’ zijn doelstellingen geformuleerd. Een van de kerndoelen van
het jeugdbeleid is, dat kinderen/jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en goed voorbereid zijn op de
toekomst. “Deel uitmaken van een samenleving doe je niet alleen. De inzet van iedereen is nodig om je daarbij te
helpen”.
Stichting Roefelcomité Hellendoorn Ontvangt jaarlijks subsidie om jongeren met het bedrijfsleven, instellingen en
verenigingen kennis te laten maken. Door deelname aan een Roefeldag komen kinderen en volwassenen met
elkaar in aanraking en leren zij elkaar beter kennen. Kinderen leren meer volwassenen in hun woonomgeving
kennen en volwassenen maken (meer) kennis met de belevingswereld en het leven van kinderen.
Dit bevordert wederzijds respect en heeft daardoor een positieve invloed op het samenleven in de wijk.

Ondersteuning van inwoners (regionaal)

1.000

Subsidie ’13 €

Subsidie ’14 €

1.000

Subsidie ’14 €

De raad heeft besloten om een tweetal regionale afspraken te maken, ter ondersteuning van de inwoners van de
gemeente Hellendoorn.
Slachtofferhulp (€ 0,25 per inwoner) regionale afspraak, sinds raadsbesluit 14-11-1990. Ondersteuning van
slachtoffers van misdrijven, ernstige verkeersongelukken en calamiteiten op juridisch, praktisch en emotioneel
gebied. Basisvoorziening voor inwoners van de gemeente.

8.233

8.233

Halt (€ 0,25 per inwoner) regionale afspraak, sinds raadsbesluit 23 mei 1991. Naast preventieve activiteiten, als
voorlichting aan scholen, ook verwijzingen n.a.v. strafbare feiten. Basisvoorziening voor inwoners van de
gemeente.

8.233

8.233

Zelforganisaties

Subsidie ’13 €

Subsidie ’14 €

Zelforganisaties die door de raad zijn aangewezen, komen in aanmerking voor subsidie voor het organiseren van
activiteiten die de integratie met de Nederlandse samenleving bevorderen. Deze organisaties zijn voor het
gemeentebestuur een eerste aanspreekpunt voor het bereik van deze gemeenschap.
Turkse Sociale en culturele solidariteitsvereniging De vereniging is gevestigd in Nijverdal en ontplooit activiteiten
die zijn gericht op bevordering van de integratie met de Nederlandse samenleving. De Turkse gemeenschap
bestaat uit ongeveer 100 personen.

2.512

2.512
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Stichting BungaTandjung Van oorsprong gold voor de Molukse gemeenschap de afspraak met het Rijk van
opvang in Nederland. Later is de verantwoordelijkheid van het rijk overgeheveld naar de gemeente. Ook in de
beginperiode van huisvesting in Nijverdal heeft het Rijk subsidie beschikbaar gesteld voor welzijnsactiviteiten. De
afgelopen jaren is de subsidie voor opbouwwerk afgebouwd en voor een deel ondergebracht bij de Welle. De
huidige subsidie is bestemd voor het organiseren van activiteiten gericht op de integratie met de Nederlandse
samenleving. De vereniging is gevestigd in Nijverdal. De Molukse gemeenschap bestaat uit een paar honderd
personen. Van de subsidie is € 6.533 bestemd voor activiteiten; het overige budget is bestemd voor de aflossing
van de lening waarover met de gemeente afspraken zijn gemaakt.

Ondersteuning minima

13.800

Subsidie ’13 €

13.800

Subsidie ’14 €

Het Wmo kader ‘Meedoen makkelijker maken’ gaat vooral over maatschappelijke participatie van inwoners aan
de samenleving. In dat kader worden minima op een aantal punten ondersteund door drie organisaties.
Steunpunt minima Het steunpunt behartigt de belangen van inwoners met een laag inkomen, individueel en
collectief. Is betrokken bij plaatselijke acties als kerstpakketten, Paasbroodactie, sinterklaasbijeenkomst. Ook
participeert het Steunpunt in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen.
De subsidie is bedoeld voor het onafhankelijk informatiepunt voor minima en voor andere hulporganisaties en
kerkelijke instellingen. De subsidie wordt gefinancierd uit het product bijzondere bijstand.
Alleen de kosten van activiteiten worden voor 50% betaald door de gezamenlijke diaconieën en caritas. De
overige kosten worden door de gemeente gesubsidieerd.

6.150

6.150

Wevertjes Ruilhandel, met als doel het stimuleren van sociale activering, het bevorderen van milieubewust
consumeren en produceren en verbeteren van de koopkracht van de deelnemers. Door B&W is op 2 juli 1996
besloten de uitgangspunten van de vereniging te ondersteunen.
B&W hebben op 10 december 1996 besloten f. 10.000 startsubsidie te verlenen en structureel maximaal
f. 3.000 per jaar voor huisvestingskosten.
De gemeenteraad heeft op 21 januari 1997 d.m.v. een begrotingswijziging dit bekrachtigd. In correspondentie
staat dat de raad de subsidie (structureel) heeft toegekend.
De doelstelling past binnen het concept van ‘de Kanteling’. Mensen zijn beter in staat met hulp van de vereniging
hulp en andere zaken te regelen. Ook passen de activiteiten binnen het kader van duurzaamheid. Hergebruik van
goederen wordt door de vereniging voorgestaan.

1.400

1.400

Stichting Hulpfonds Het Hulpfonds biedt inwoners met een laag inkomen financiële steun die geen gebruik (meer)
kunnen maken van voorliggende voorzieningen. In de raad van 15 november 2005 is besloten het Hulpfonds
jaarlijks subsidie te verstrekken tot een bedrag van € 1 per inwoner tot dat het besluit wordt

36.000

36.000

4
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ingetrokken/gewijzigd. Het bedrag is altijd afgerond tot € 36.000 per jaar. In 2012 is incidenteel € 18.000 extra
verstrekt.
Daarnaast wordt het Hulpfonds jaarlijks € 5.000 verstrekt voor de kosten van maatschappelijke participatie van
kinderen. Het college neemt hierover elk jaar een besluit.

Media

Subsidie ’13 €

Gemeenten hebben op basis van de Mediawet een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep. Het
budget hiervoor is in het gemeentefonds gestort. Het gaat hierbij om een ‘richtsnoer’ van € 1,29 per woonruimte
dat in het gemeentefonds wordt gestort.
Stichting HOI (v.h. Lokale Omroep Hellendoorn en Radio Reggestreek) Afgezien van het feit dat het een
algemene uitkering betreft en geen gelabeld budget, verlenen wij meer subsidie (15.474 woonruimten =
€ 19.962 per jaar). Wij subsidiëren € 37.786 per jaar
Het bedrag is van vroeger uit gebaseerd op het bedrag dat als provinciale opslag werd gehanteerd voor de
omroepbijdrage (ƒ 2, per woning.) Na fiscalisering van de omroepbijdrage is dit bedrag in het gemeentefonds
gestort (2009). Dit bedrag is een eigen leven gaan leiden en wordt inmiddels zowel door VNG als door OLON
(Organisatie van lokale omroepen Nederland) en verder iedereen die bij de mediafinanciering betrokken is,
aanvaard als richtbedrag voor toekomstige financiering voor lokaal mediabeleid.

Overig

37.786

Subsidie ’13 €

We ondersteunen een aantal organisaties voor specifieke taken die ze uitvoeren, op basis van het principe van
overheidsparticipatie. De specifieke taken zijn de verantwoordelijkheid van de samenleving; als gemeente
faciliteren we deze.
Vereniging Buurtbus Hellendoorn Door de verschraling van het reguliere vervoer in de plattelandsgebieden werd
de buurtbus bedacht als voorziening, met een vaste dienstregeling, een kleine bus en bestuurd door vrijwilligers
om de kosten te drukken. De Buurtbus Hellendoorn is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en
voorziet daarmee in een maatschappelijke behoefte. De jaarlijkse subsidie is een bijdrage in de kosten voor de
vrijwilligers (rijvaardigheidstrainingen, kerstattentie, reiskosten).
Stichting Oale Karkhof De vrijwilligers van deze stichting onderhouden het Oale Karkhof in Hellendoorn. De
subsidie is een bijdrage in de onkosten van het beheer.

Subsidie ’14 €

37.786

Subsidie ’14 €

1.500

1.500

920

920

5
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Nijverdal

2013=2014

Verdeling subsidie wijk en buurt 2013
Buurtvereniging 't Hexel
Wijkvereniging De Blokken
Wijkvereniging De Brake
Wijkvereniging Groot Lochter
Wijkvereniging De Kruidenwijk
Wijkvereniging Noetsele
Wijkvereniging Nijverdal-Oost
Wijkvereniging 'n Oaln Diek
Wijkvereniging Prinsessewijk
Wijkvereniging Wilhelminawijk

Aantal woningen 2012
135
949
807
954
2378
1003
272
319
505
714

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.552,71
3.904,66
3.711,54
3.911,46
8.462,12
3.978,10
1.676,93
1.740,85
1.993,81
2.278,05

Aantal jeugdleden t/m 26 jaar
woonachtig in de gemeente
Hellendoorn 1-1-2011/12
119 €
63 €

2.652,14
1.404,07

Nijverdalse subsidies die onder de herverdeling vallen en
waarvoor geldt 2013=2014:

Verdeling subsidie jeugd en jongerenwerk 2012 en 2013
Scouting Reggegroep Hellendoorn/Nijverdal
Jeugdraad PKN Gemeente Hellendoorn/Kruidenwijk
Verdeling subsidiegelden zangverenigingen 2013
Vocaal Ensemble Camera Capella
Gereformeerd Kerkkoor Nijverdal
Christelijk Zangkoor Nijverdal
Nijverdals Mannenkoor
Koor Popkorn
R.K. Jongerenkoor Quo Vadis
C.O.V. Soli Deo Gloria Nijverdal
Gemeentekoor der Vrije Evangelische Gemeente
Interkerkelijk Gospelkoor Shine
Voices

Aantal leden 1-1-2012

voorlopige verdeling subsidiegelden zangconcerten 2013
Nijverdals Mannenkoor
Christelijk Zangkoor Nijverdal
COV Soli Deo Gloria
Vocaal Ensemble Camera Capella
Vocaal Ensemble Camera Capella
Christelijk Zangkoor Nijverdal

Datum concert

Verdeling Subsidie categorie overig 2013
Muziekvereniging KSW

SEN

Omschrijving
Bijdrage koffieconcerten
Bijdrage vorming en
emancipatieactiviteiten
Koningsdag, 4 en 5 mei,
Bruisend Nijverdal

Buurtbeheer De Blokken

Bijdrage betreffende reguliere
werkzaamheden vereniging

Plaatselijke Vrouwenraad

5 januari
27 april
8 november
12 apri
november
17 december
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16
43
72
51
35
35
42
70
56
8

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

957,25
952,92
1.054,31
1.542,10
972,04
441,05
1.182,16
245,02
1.829,01
392,10

2013
2013
2013
2013
2013
2013

€
€
€
€
€
€

879,80
1.632,47
1.839,13
568,95
334,37
390,33

€

1.150,00

€

800,00

€

13.125,00

€
€

420,00
67.974,45

