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Meneer de voorzitter, geacht college, leden van de raad, 

 

Met dankzegging voor de samenstelling van de begroting 2017 reageren wij hierbij als volgt: 

 

In onze beschouwingen op de begroting 2016 en de kadernota 2017 schreven wij: 

“Het ontbreekt aan visie: waar wil dit college met Twenterand naar toe, hoe ziet onze gemeente er over tien, 

vijftien of twintig jaar uit? In plaats daarvan worden de lasten voor onze inwoners verhoogd en dat wordt ook 

nog eens met heel veel gegoochel van cijfers gedaan. Het gebrek aan visie wordt nog eens pijnlijk duidelijk door 

het ontbreken van een collegeprogramma, hoe staat het hier eigenlijk mee? Wanneer mogen we dit verwach-

ten?” Geen reactie.  

 

Het zou zonde zijn om hier op deze plaats nog meer woorden aan vuil te maken. We stellen vast: u heeft geen 

ambitie en visie en dat gaat deze raadsperiode er niet meer van komen. Het enige wat u doet is zaken vooruit-

schuiven, vooral als het gaat om andere/nieuwe werkwijze in het sociale domein. Niet voor niets was de titel van 

onze algemene beschouwingen op de Kadernota 2017: ‘Als we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we 

kregen.’ De zorgelijke stand van onze weerstandcapaciteit, die bijna is gehalveerd tot 5,8 miljoen euro, is daar 

een voorbeeld van.  

Structureel geeft de gepresenteerde begroting 2017 geen tekort meer aan (zie pagina 6). Dit ondanks het colle-

ge, want we hebben dit te danken aan de extra gelden die we de afgelopen periode uitgekeerd kregen via het 

Gemeentefonds. En de septembercirculaire laat zien dat we nog meer geld ontvangen. Wat dat betreft zijn een 

groot deel van de bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen, die juist een rol van betekenis kunnen spelen 

om kosten in het sociale domein te reduceren, niet meer noodzakelijk.  

 

Toch is er een adder onder het gras,… oplopende tekorten naar aanleiding van de decentralisatie in het sociale 

domein. Boven op de tekorten van 1,4 ton komt nog eens 0,45 ton. Dit wordt niet in eenzelfde tabel gepresen-

teerd. Er concreet naar vragend tijdens de informatiemarkt enkele weken geleden hoe dit op te lossen en wat de 

visie hierover is, vernemen wij een uitermate zorgelijk antwoord: “We weten het zelf helemaal nog niet hoe we 

het aan gaan pakken.” Over visieloos gesproken … 

 

In de 139 pagina’s tellende begroting komt 6 (!) keer het woord ambitie voor. Gelukkig voor u en deze coalitie is 

het op het moment dat deze inleiding geschreven wordt nog slechts 519 dagen tot de volgende gemeenteraads-

verkiezingen … nog even volhouden. De financiële puinhoop mag een volgend college/coalitie oplossen. Wat dat 

betreft lijkt het wel of we zijn teruggekeerd in 2009. 
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Een aantal vragen die wij in onze beschouwingen op de kadernota gesteld hebben zijn beantwoord, maar niet 

alles. Aan het einde van deze beschouwingen komen we hier op terug. 

 

Andere recente ontwikkelingen in het grondbedrijf en de zwembaden kunnen niet onbesproken blijven en wij 

zullen hier dan ook nader op ingaan in deze beschouwingen. Naast de financiële situatie van onze gemeente en 

de stand van zaken rondom de decentralisaties zijn het geen van allen onderwerpen waar wij vrolijk van wor-

den! 

 

Financiën / grondbedrijf 

Recent werden wij op de hoogte gebracht van de uitspraak van de rechtbank Almelo in een zaak die de gemeen-

te had aangespannen tegen notaris Endendijk. Het vonnis is vernietigend en wat ons betreft beschamend. Het 

college heeft de naam van een ter zake kundige en gerespecteerde notaris moedwillig beschadigd, om zo de 

schuld van zich af te schuiven. Zo ga je niet met mensen om. Tevens schuift het college de schuld in de schoenen 

van een ambtenaar. Echter, of er nu wel of geen mandaat is, het college in casu portefeuillehouder Scholten is 

en blijft verantwoordelijk. Net als bij een kwestie met een vervolg ‘Almeloseweg Oost’ is dezelfde wethouder 

verantwoordelijk en niet de gemeentesecretaris, zoals in een mail en ons later mondeling werd medegedeeld. 

Een gemeentesecretaris kan nimmer politieke verantwoordelijkheid dragen. 

 

De lakse houding van bagatelliseerkoning wethouder Scholten, die hij onder meer etaleerde in de raadsvergade-

ring van 4 oktober jongstleden, stoort ons enorm. Pas na enig aandringen vanuit de oppositie gaf deze wethou-

der aan een negatief vonnis wellicht te dekken uit de Reserve Grondbedrijf!? Deze is echter slechts € 171.000 

groot. Een simpele rekensom leert ons dat het totale schadebedrag minimaal € 600.000 gaat bedragen. Resteert 

een tekort van € 429.000. Dan hebben we het nog niet eens over de schadepost van onverkoopbare grond aan 

de Almeloseweg Oost. De tekst uit paragraaf 20 op pagina 87 doet bovendien het ergste vrezen. Er is te lezen: 

“De kans bestaat dat er nog iets opduikt wat gevolgen kan hebben, de financiële implicaties kunnen fors zijn.” 

Wij verzoeken u concreter te zijn in een reactie aan ons, geldt tevens voor de Almeloseweg Oost. 

 

Dekking uit de Risico Reserve kan niet de bedoeling zijn, want dit bedrag zat lang en breed aan te komen en was 

dus ver van tevoren te voorzien. Daarom de concrete vraag hoe de wethouder financiën/het college de forse 

schade denkt te gaan dekken? Graag een ondubbelzinnig antwoord! Een ander antwoord verlangen wij op de 

vraag wat dit financieel betekent voor de inwoners van de gemeente Twenterand, want er zal toch iemand dit 

beschamende gestuntel moeten betalen? 

 

Eén ding staat voor GBT vast: uw college heeft gegokt met gemeenschapsgeld en ruim verloren. Daar komt bij 

dat u betrokken personen bewust heeft beschadigd. Zo ga je niet met mensen om. Het is een schande. Hier past 

het college nederigheid,… en stop met onnodig procederen. 

 

Huishoudelijke ondersteuning / Wmo 

Voor de behandeling van de Kadernota 2017 hebben wij u schriftelijke vragen gesteld over de financiële gevol-

gen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en gevolgen voor betrokken inwoners. Uw ant-

woorden passen in de categorie van het welbekende kluitje. Ook nu blijft u op pagina 85 erg vaag. Verzoek om 

concrete (financiële) informatie, waarbij een realistische risico-inschatting wordt gemaakt van kosten die de 

gemeente moet maken met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 en wat een nieuwe regeling structureel 

betekent. Voor zowel de gemeentelijke begrotingen en betreffende inwoners. We zien dit voor de behandeling  

van de begroting tegemoet. Dit moet mogelijk zijn aangezien u geantwoord heeft dat u in juli 2016 meer zou 

weten en de financiële consequenties voor deze begroting in beeld zou brengen. 

 

 



   
 

BBBeeesssccchhhooouuuwwwiiinnngggeeennn   BBBeeegggrrroootttiiinnnggg   222000111777   
 

    

Meer weten Meer weten Meer weten Meer weten overoveroverover    GemeenteBelangen Twenterand GemeenteBelangen Twenterand GemeenteBelangen Twenterand GemeenteBelangen Twenterand ? Wij zijn te vinden via de volgende (social) media? Wij zijn te vinden via de volgende (social) media? Wij zijn te vinden via de volgende (social) media? Wij zijn te vinden via de volgende (social) media 

       gemeentebelangentwenterand.nl  

       twitter.com/gbtwenterand   

       facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 

 

 

Externe inhuur 

In de periode 2010/2011 heeft de gemeenteraad besloten de enorme hoge kosten met betrekking tot externe 

inhuur terug te dringen. Van 2,5 miljoen euro destijds richting de grens van 2 miljoen. Lang ging dit goed. Enkele 

jaren kwam de externe inhuur zelfs onder deze grens op 1,7 miljoen euro. Maar de aandacht van het college 

verslapt en te makkelijk wordt er weer ingehuurd. Vorig jaar zagen we een forse stijging en de laatste cijfers 

wijzen er op dat we weer terug zijn op het ongewenste niveau van voor dit raadsbesluit. Graag uw uitleg over 

deze stijgende kosten en wat u eraan gaat doen dit terug te dringen! En kom niet aan met een verhaal over de 

invoering met betrekking tot  het sociale domein, want daarvoor heeft de gemeenteraad separate budgetten en 

fte’s beschikbaar gesteld. 

 

Zwembad 

De zwembadenkwestie zal opnieuw aan de orde komen. Marktconsultaties worden/zijn uitgevoerd en wij zullen 

de voorstellen die uit het college komen kritisch bestuderen, hoewel het niet moeilijk te raden is waar het op uit 

draait: locatie De Stamper. Dit binnenbad is gebouwd in de tijd van de gemeente Vriezenveen. Nu is het de ge-

meente Twenterand en zijn er meerdere mogelijkheden bespreekbaar, echter het college en coalitie leven ken-

nelijk nog steeds in de veronderstelling dat het de gemeente Vriezenveen is met het dorp Vriezenveen als 

hoofdstad. Dorpspolitiek dus. Voor GBT blijft elke kern tellen. 

 

Waar wij niets van begrijpen is de weigering van wethouder Van Abbema om eenzelfde marktconsultatie voor 

de locatie De Zandstuve uit te laten voeren. Des te onbegrijpelijker is dit omdat er een concreet aanbod ligt waar 

u (zonder kosten!) gebruik van kan maken. Dat klinkt beter dan de reeds uitgegeven 6 ton aan onderzoekskosten 

die u nu heeft uitgegeven. Het gaat in deze kwestie toch om wat financieel en economisch het meest voordelig is 

voor onze gemeente en haar betalende inwoners? 

Vraag aan de wethouder: waarom heeft u geen gebruik gemaakt van dit aanbod en bent u bereid dit alsnog te 

doen? Waar bent u bang voor? U weet: raadsbesluiten worden wel vaker niet uitgevoerd door dit college dus 

wat let u? Wij hopen dat u hiertoe bereid bent zonder dat daarvoor een motie ingediend hoeft te worden. 

 

Goede buren, betere buurten 

Burenruzies zijn van alle tijden, het beste werkt wanneer de communicatie tussen betrokkenen kan worden 

hersteld zodat zij in staat zijn om een gezamenlijke oplossing te vinden. 

 

Uiteraard is dat voor iedereen bekende informatie en zal niemand daar van opkijken. Echter schetst het onze 

verbazing dat de gemeente het onderwerp 'burenruzies' als actualiteit in de jaarstukken van 2017 benoemd 

zonder dat dit onderbouwd wordt. Voor GBT lijkt het daarom ineens over de schutting gesmeten en daar kunnen 

wij niks mee. Daarom willen we hierover in gesprek om een gezamenlijke oplossing te vinden. Wij stellen daar-

om het volgende voor: Geeft u ons aan wat er moet verbeteren of wat er aangepakt moet worden en doe een 

duidelijk voorstel aan de raad. U kunt niet van ons verwachten dat wij een beslissing nemen over een luchtge-

bakje. Daar kunnen we niks mee ...   

 

In de Twenterandse samenleving staat het perspectief op een gelukkig leven en fijne woonomgeving voorop. 

Burenruzies zijn nou niet echt zaken die daar aan bijdragen, maar kom dan ook met concrete informatie waar-

over we kunnen debatteren!  

 

Aan de portefeuillehouder vragen wij verbindingen te leggen met de juiste partijen. Enkele van onze BCF part-

ners hebben veel expertise op het gebied van bemiddeling. Daarnaast zijn in Nederland 231 gemeenten aange-

sloten bij het buurtbemiddelingsproject van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid.  

Zij stellen diverse, kosteloze, middelen aan ter ondersteuning en laten zien hoe andere gemeenten buurtbemid-

deling hebben ingericht.  Daar valt vast wel een kopje suiker te lenen... 
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Combinatiefunctionarissen 

Ten aanzien van dit onderwerp kunnen wij volstaan met wat knip- en plakwerk. Toch nodig, want het college 

meent het besluit totaal uit haar verband te rukken. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat u op één of 

andere manier kostte wat het kost tracht de inzet van combinatiefunctionarissen en de opgebouwd kennis en 

netwerken af te breken, terwijl de resultaten (bv meer dan 75% beweegt en sport) top zijn met de jeugd als 

grote winnaar. Bovendien wordt, bij hieruit voortvloeiende activiteiten, in het werkveld nergens zo intensief, 

breed en naar volle tevredenheid samengewerkt (zorg, onderwijs, welzijn, sport, cultuur, bibliotheekwerk, kin-

deropvang, gemeente e.a.) 

 

Echter lezen wij op pagina 29 dat er in 2017 de inzet van de combinatiefunctionaris in de huidige formatie wordt 

voortgezet en dat de gemeente niet als (financiële) sluitpost gaat fungeren. Tevens lezen wij dat er in de loop 

van 2017 wordt bekeken of de huidige formatie ook na 2017 gecontinueerd kan worden. U maakt van structure-

le inzet incidentele inzet. 

 

Het besluit naar aanleiding van de motie, welke in de raad is overgenomen op 12 juli 2017, is duidelijk:  “De inzet 

van combinatiefuncties na 2017 in huidige samenstelling voort te zetten. “  

Structureler kan het niet verwoord worden. Het is daarmee de input voor de voorliggende begroting, echter we 

lezen er niets over. Of wilt u ook dit raadsbesluit niet uitvoeren? 

 

Zoete dranken op basisscholen 

Afgelopen zomer kwam het Voedingscentrum met een oproep richting basisscholen om over te gaan tot een 

verbod van zoete suikerhoudende dranken op basisscholen. Het plan hierbij is om basisschoolleerlingen water of 

melk aan te bieden tijdens de pauzes wat een bijdrage zal gaan leveren aan een gezonde(re) leefstijl.  

 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat inwoners uit Twente qua gezondheid en leefstijl lager c.q. slechter sco-

ren dan de gemiddelde Nederlander. De Twenterander scoort ten opzichte van de Twentenaar helaas nog weer 

slechter. Het stimuleren van een gezondere leefstijl in samenwerking met de scholen is belangrijk voor onze 

gemeente en daarom is onze fractie van mening dat dit al jong moet beginnen en dat de basisscholen daar een 

belangrijke rol in hebben.   

 

Gezien de noodzaak hiervan heeft onze fractie een motie in voorbereiding ‘Geen zoete drankjes op onze basis-

scholen’ opgesteld. Doel hiervan is dat het college van burgemeester en wethouders samen met de basisscholen 

in Twenterand de uitdaging aangaan om het certificaat 'Gezonde School' te krijgen. Een mooi streven zou zijn, 

dat eind 2017 in Twenterand alleen nog maar basisscholen zijn met het certificaat 'Gezonde School'. 

 

Winkelverbeterplan Vriezenveen  

Adviesbureau Kardol heeft voor het winkelverbeterplan een aantal acties en te volgen processen voor veel geld 

(inmiddels € 40.000) in beeld gebracht, echter heeft dit tot op heden nog geen concrete resultaten opgeleverd. 

Integendeel, grote ondernemers als aannemer Oordt trekken zich niets aan van de door stichting Winkelverbe-

terplan opgestelde plannen en gaan hun eigen gang. GBT vindt dan dat het niet langer de taak is van de gemeen-

te om te blijven investeren in onduidelijke plannen en adviesnota’s. Helemaal niet als anarchisme de boventoon 

voert. Daar komt bij dat de centra in de andere kernen nimmer op een bijdrage van de gemeente mochten reke-

nen. Dat het winkelverbeterplan een grondige herijking nodig heeft is evident. In tegenstelling tot de huidige 

werkwijze, - hopen dat de grote vastgoedmagnaten mee willen werken -, denkt GBT dat een goed functionerend   

centrum begint bij de inzet en ideeën van degenen die er het meeste belang bij hebben; de inwoners, lokale 

ondernemers.  
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Dit proces moet gestuurd worden door de gemeente en dit behoort ons inziens tot de reguliere taken van de 

portefeuillehouder. Kan mooi gecombineerd worden met de bedrijfsbezoeken. De wethouder zou in samenwer-

king met de ondernemersvereniging en andere belanghebbenden tot een toekomstbestendige oplossing moe-

ten komen voor het centrum van Vriezenveen. Wat een toekomstbestendig winkelcentrum is? Een duurzaam 

centrum waar markten, evenementen en winkels naadloos op elkaar aansluiten en het winkelend publiek elkaar 

veilig kan ontmoeten, ruim en gratis kan parkeren en bovenal plezierig kan winkelen. 

 

Bomen kappen 

In 2015 zijn voor zover ons bekend in totaal 524 bomen gekapt. Een fors aantal wat bij ons een aantal vragen 

oproept, omdat deze bomen beeldbepalend kunnen zijn maar zeker ook een functie hebben daar waar het mili-

eu betreft. Wij hebben begrepen dat er in principe een plicht is voor onze inwoners om te herplanten. Als dit 

correct is, hoe wordt dit dan gecontroleerd?  

 

Daarnaast willen we graag meer informatie over het traject daar waar het gaat om de renovatieplannen die in 

verschillende kernen gemaakt zijn en waarvoor kapvergunningen zijn verleend. Als er een kapvergunning wordt 

verleend, hoe lang is dan de periode waarbinnen door inwoners bezwaar kan worden gemaakt? Over de renova-

tieplannen de vraag wanneer deze door de raad zijn vastgesteld of indien dit aan het college gemandateerd is 

wanneer dit dan plaatsgevonden heeft? 

 

(Onbeantwoorde) vragen 

1. Het college heeft beloofd offertes op te vragen van diverse verzekeringsmaatschappijen inzake de 

‘Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers’. Wat is de stand van zaken? 

2. Er zou een reshuffle komen van de (bestemmings)reserves. Wanneer kunnen we dit tegemoet zien? 

3. Het college stelt voor € 25.000 beschikbaar te stellen aan een Ondernemershuis in Vriezenveen. Kunnen 

de Ondernemerhuizen in Den Ham en Vroomshoop op dezelfde financiële steun rekenen?  

4. U gaat de gemeentepolis verlagen voor inkomens lager dan 130% van het Wettelijk Minimum Loon. Dit 

wordt 120%. Dit heeft met name consequenties voor alleenstaande AOW-ers, zegt de cliëntenraad 

WWB/WSW. Hoeveel inwoners worden benadeeld door deze maatregel? En wat betekent het financieel 

voor de gemeente als de huidige norm wordt gehanteerd? 

5. Op pagina 93 zien we een serie verstrekte leningen opgesomd. Opvalt is dat enkele reeds jaren op de-

zelfde stand staan. Kortom: er wordt niet afgelost. Van de volgende leningen willen wij de stand van za-

ken weten: BAG GR Vechtdal, HTTV, IKB/Stadsbank en tandartsenpraktijk Kulturhus. 

6. Wij verzoeken u in het kader van de Woonvisie 2015-2025 leegstaande en leegkomende gebouwen, 

zijnde inbreidingslocaties geschikt voor jongeren, in beeld te brengen? 

7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen Turf (voormalig CCK2) en stich-

ting Theater Twenterand en een gezamenlijk theaterprogrammering? 

8. Op de uitvoering sociaal domein wilt u € 200.000 besparen. Geef concreet aan hoe dit te bereiken. 

9. Via Cogas Kabel zijn twee providers beschikbaar: Caiway en Fiber. We hebben klachten ontvangen van 

abonnees over Fiber. Het betreft agressieve verkooptechniek, ingehuurde verkopers die zich niet of on-

duidelijk legitimeren en geknoei met briefdata zodat de colportagewet (8 dagen opzegtermijn) omzeild 

wordt. Bent u hiermee bekend? Zo ja, wat heeft u tot nu toe ondernomen? Hebben de glasvezelverko-

pers/adviseurs een vergunning van de gemeente ontvangen? Is vooronderzoek gedaan naar deze ver-

kopers? Bestaat de mogelijkheid als Cogas aandeelhouder Fiber te weren in onze gemeente? 

College/Cogas beloofden keus uit vijf providers. Wanneer worden de andere providers toegelaten? 

 

Fractie Gemeentebelangen Twenterand 

20 oktober 2016 

 


