Beschouwingen Begroting 2019
Mevrouw de voorzitter, geacht college, leden van de raad,
Voordat wij deze beschouwingen aanvangen, willen we eerst dank zeggen richting alles en iedereen die
mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van dit wederom lijvige document. Én - dat is voor het eerst de overzichtelijke en publieksvriendelijke versie, zoals deze verscheen in enkele weekbladen en op social
media. Geslaagd en een enorm compliment waard. Ook aan Taalpunt Twenterand.
De publieksvriendelijke versie is duidelijk geland bij onze inwoners, zo merken we. Voor velen was dit de
eerste kennismaking ooit met een Twenterandse Begroting. Zo kon er breder mee-gediscussieerd worden.
Altijd goed voor de lokale democratie. En dan blijkt: euro’s per maand zegt inwoners veel meer dan
percentages, omdat in een huishouden financieel veelal van maand tot maand wordt geleefd. Met de
publieksvriendelijke versie is overigens niet alleen uitvoering gegeven aan een motie uit 2017, maar ook
aan het ‘Coalitieakkoord GBT/CU 20-18-2022: Kernachtig & veranderend Twenterand’ [hierna:
coalitieakkoord]. Hierin is onder meer te lezen;
• “Wij willen op een andere manier communiceren en meer zichtbaar zijn voor onze inwoners en
bedrijven.”
• “Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de
gemeente ‘drempels’ verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert.”
• “Het vergroten van de zichtbaarheid van het openbaar bestuur.”
Onder meer hierom zullen meer beeldvormende raadsbijeenkomsten op locatie worden gehouden.
Worden kernbudgetten ingesteld. Zijn er kernwethouders aangewezen. Maar meest in het oog springend
moet nog komen: het aanbesteden van GemeenteContact. Er is zoveel meer dan alleen een 1 papieren
pagina met verplichte officiële bekendmakingen, die wekelijks in brievenbus valt. Slechts iets meer dan de
helft van de inwoners leest dat nog1. De ‘nee-nee’ en ‘ja-nee’ sticker en de digitalisering missen hun
uitwerking niet. Er is wat dat betreft een wereld te winnen in Twenterand en dit kan gecombineerd
worden met kwaliteitsverbetering. Dat is ons financieel wat meer waard.
Publiek (kritisch) debat, en niet alleen eens in de vier jaar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, en
crossmedia is al de toekomst. Meedoen, transparant zijn en in het openbaar opereren werkt een toename
van vertrouwen in de gemeentelijke organisatie bij inwoners en organisaties in de hand. ‘De raad dichter
bij de straat’ brengen. Het is belangrijk dat onze gemeente hierop inspeelt. Hier komen we tijdens de
Begrotingsbehandeling op terug.
De titel van deze beschouwingen is ’Een nieuw begin’. Wij kijken met een frisse blik vooruit. Het college
ruimt sneeuw van gisteren op en bouwt met lef aan een financieel stevig fundament voor de toekomst.
Dat vinden wij de juiste volgorde. Waarbij kwetsbare inwoners, afhankelijk van hulp en zorg van jong tot
oud, een blijvend schild geboden wordt. En daar is een gemeente voor. Het college maakt daarbij als
laatste redmiddel - geboden via het coalitieakkoord - gebruik van een ‘doel ozb-verhoging’. Daarbij
nauwgezet gevolgd door toezichthouder de provincie Overijssel, dat wel. Tegenover deze ‘doel ozbverhoging’ - je zou het zoals Johannes van de Puntbrug het in zijn column ‘Bruggeproat’ schreef een
“solidariteitsheffing” kunnen noemen - wil het college de afvalstoffen- en rioolheffing verlagen. De
gemeentelijke lasten voor woningeigenaren in 2019 stijgt daardoor gemiddeld met € 4 per maand. De
huurders zijn minder gemeentelijke lasten kwijt dan in 2018.
GBT heeft overigens in het verleden nooit een probleem gemaakt van zo’n ‘doel ozb-verhoging’. Kijk ons
verkiezingsprogramma er maar op na en herinner de twee verkiezingsdebatten in maart jongstleden.
Door elke partij werd destijds ons standpunt onderschreven. Problemen hebben we wel met onnodige en

1

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer weten over GemeenteBelangen Twenterand ? Wij zijn te vinden via de volgende (social) media.
gemeentebelangentwenterand.nl
twitter.com/gbtwenterand
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand

Beschouwingen Begroting 2019
doelloze ozb-verhogingen. Dit hebben we voorgaande jaren regelmatig laten blijken in beschouwingen als
deze en in de raadszaal. Als ook we altijd duidelijk zijn geweest over het aantal fte-wethouders in het
college van onze gemeente. GBT heeft hieraan nooit een grens gesteld, waar andere partijen dat wel
deden en dit vastlegden op 3 fte. En dit is tot op heden nimmer waargemaakt.
Het coalitieakkoord beschrijft als één der opdrachten aan het college: “Solide en transparant financieel
beleid is noodzakelijk om continuïteit van proces en uitvoering te waarborgen, waarbij het in stand houden
van onze basisvoorzieningen heel belangrijk blijft en dat iedereen mee kan doen.” Daar wordt door het
college aan gehouden en daarom kan men op de steun van onze fractie rekenen. Bovendien is het college
actief op het Sociaal Domein-front. Niet alleen door 4,6 miljoen euro uit de zogenoemde stroppenpot aan
te vragen, maar ook door via wethouder Mark Paters onderdeel uit te maken van de VNG-commissie
‘Zorg, Jeugd en Onderwijs’. Een commissie die tevens stevig lobbyt bij de verantwoordelijk minister voor
structureel meer geld voor nadeelgemeenten zoals de gemeente Twenterand.
En het is allemaal nodig, want we weten één ding zeker: als we de komende jaren inhoudelijk en
financieel blijven doen wat we deden, krijgen we wat we kregen. En we willen na ons geen zondvloed.

Het gaat gebeuren
We zijn blij met het afschaffen van de hondenbelasting, hoewel pagina 108 van de Begroting 2019 anders
doet vermoeden. Dit middeleeuwse instrument is oneerlijk. Dat zou het wat ons betreft niet zijn als het
opgebrachte geld ook daadwerkelijk volledig aan dit doel zou worden besteedt. Daar heeft GBT eerder
een voorstel voor ingediend, maar dit behaalde geen raadsmeerderheid. Dan kun je het beter afschaffen.
Vooral als we ons realiseren dat van de totale opbrengst van € 166.500 slechts € 42.500 daadwerkelijk
wordt ingezet om de hondenpoepoverlast op te ruimen. Voor wie nog graag in ozb-percentages rekent:
dit is 0,9%! We zijn benieuwd wanneer en hoe de pilot inzake aanpak overlast hondenpoep gestart wordt.
Voor wat betreft verkeer en veiligheid worden na jaren gesteggel en tot menig ergernis van inwoners, in
de diverse kernen eindelijk de meest problematische verkeersknelpunten opgelost. De prioriteringslijst
met bijbehorende middelen is onlangs raadsbreed aangenomen en verwerkt in de Begroting 2019.
Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Met inwoners gaan we immers
voor een mooi Twenterand en al haar kernen. Dit wordt gestimuleerd door kernbudgetten in te stellen.
Deze zijn bestemd voor de leefbaarheid. Mooie ideeën en initiatieven worden beloond.
Van een scheidingsloket gaat een preventieve werking uit. Er is veel geregeld hieromtrent waarbij (soms
vechtende) ouders het middelpunt zijn. Bij dit ‘loket’ is het kind het uitgangspunt.
Verder maakt het college meer werk van het aanvalsplan laaggeletterdheid en zet Taalpunt Twenterand al
met enige regelmaat in, zet de intensieve aanpak van drugsproblematiek voort (onder andere GHB), pakt
de bestrijding van de eikenprocessierups structureel aan en besteedt ruim aandacht aan eenzaamheid
onder ouderen, waarbij jongeren niet worden uitgesloten. Stuk voor stuk goede actiepunten.

Subsidieverwerver
Een subsidieverwerver die onder meer van bovenliggende overheden meer geld naar de gemeente
Twenterand haalt zal worden gerealiseerd, zo lezen we. Maar we zien het nog niet opgenomen in de
Begroting. Nu is het voor te stellen dat daarvoor de tijd tekort was. Immers als er behoefte is aan het
organiseren van het subsidiewervend vermogen dan begint het bij het verhogen van de bewustwording in
het gemeentehuis in alle lagen van de organisatie. Daarnaast moet duidelijk worden welke thema’s het
college wil realiseren de komende jaren om de ambitieuze doelen te bereiken. Dit moet leiden tot een
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integraal geheel. Een stuk voorinvestering om dit te organiseren is dan nodig, dat later in de Kadernota en
vervolgens Begroting moet landen. We gaan er vanuit dat we in het voorjaar een voorstel tegemoet zien.

Openbare orde en veiligheid
GBT kan de preventieve aanpak ten aanzien van alcoholgebruik onder jongeren steunen. Er mag in dit
beleid nog wel een tandje bij gezet worden. Wij scoren met jongeren, zowel bij bewegen als bij
overgewicht, afwijkend negatief ten opzichte van het landelijk gemiddelde2.
De methode van alcoholhandhaving bij jongeren onder de 18 in horeca en sportkantines wekt te veel
wrevel op. Schieten we hiermee ons doel niet voorbij? Ons is gebleken dat horeca en sportclubs best
willen meewerken aan de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Dit moet uiteraard nageleefd worden.
Echter, wij zouden liever zien dat wordt ingezet op een nog breder preventieve aanpak en aansluiting bij
de landelijke campagne ‘NIX-18’.

Sport
Wij onderschrijven het streven om in deze periode 75% van de inwoners van Twenterand te laten sporten
en bewegen. Op met name de doelgroepen vanaf 19 jaar (sport of beweegafvallers) en vanaf de
seniorenleeftijd kan daar volgens het GBT meer worden ingezet.
Voor de komende jaren komt opnieuw de kostendekkendheid om de hoek kijken. Op 21 februari
jongstleden heeft een raadsmeerderheid besloten de voor 2018 begrote bezuiniging van € 50.000 in 2019
door te voeren. Rest nog € 50.000, waarvan nu de helft. Naar aanleiding van gesprekken met
vertegenwoordigers uit de sport is men er best reëel in en realiseert men zich terdege dat men jaren
buiten schot is gebleven. Ons is gebleken dat er te praten valt. Genoemd wordt het resterende over de
komende jaren uit te smeren en daar zodanige afspraken over te maken dat er rust op het sportfront
komt. Dat is een heel andere opvatting dan de inhoud van de brief van 11 oktober jongstleden, opgesteld
door de voorzitter van het Sportplatform. Iets met communicatie? Kennelijk heeft men geen idee wat
eerder dit jaar is besloten in de ‘vorige’ collegeperiode. Overigens, onze fractie beraadt zich nog over de
€ 25.000 bezuiniging die dan nog openstaat.

Combinatiefuncties zwembaden
Om de 75% beweeg en sportdoelstelling te bereiken bij de jeugd tot 18 jaar is de inzet van
combinatiefunctionarissen cruciaal gebleken, zo blijkt uit cijfers van Sportservice Overijssel. Haal het weg
en we zullen de cijfers snel weer zien dalen naar het oorspronkelijk percentage van 66%. Deze
functionarissen organiseren bijna dagelijks met name preventieve activiteiten voor zo’n 3.500 jeugdigen.
En niet alleen op het gebied van sport. Dit alles in samenwerking met onderwijs, welzijn, cultuur,
bibliotheek, kinderopvang, sportverenigingen en het bedrijfsleven. We hebben het al eerder bepleit:
waarom zetten we geen combinatiefunctionarissen in voor de oudere doelgroep? Goed dat het nu gaat
gebeuren. Nu we lezen dat de functies worden uitgebreid kan dit ook. En, wat daarnaast eveneens kan en
eerder geopperd: is er een combinatie te maken met de zwembaden? Enkele zwembadmedewerkers
kunnen als zodanig worden aangesteld. Vanwege de 60% - 40% regeling scheelt dit de gemeente op
jaarbasis zo’n € 20.000 per zwembadmedewerker.

Recreatie & Toerisme
We hebben waargenomen dat de lokale promotie al jaren wordt verzorgd door Twenterand Toerist Info
(TTI). Tegelijk lezen we ook dat er een opgave voor Recreatie en Toerisme is om te komen tot een nieuwe
recreatieve structuur ten behoeve van lokale promotie. Voor GBT is belangrijk dat er duidelijke afspraken
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worden gemaakt, om tot een krachtig toeristisch profiel te komen. Hierbij rekening houdend met
combinaties die in het coalitieakkoord zijn vermeld om zo meer samenwerking en versterking te krijgen.
We lezen dat Gastvrij Twenterand wordt doorontwikkeld. Maar de informatie die ons tot nu toe bereikte
vinden we wat vaag en willen hier eerst meer over weten. Zoals kan deze doorontwikkeling samen gaan
met TTI, zodat we geen versnippering krijgen maar een sterke organisatie die de krachten bundelen en op
draagvlak en vertrouwen van de ondernemers mag rekenen? Gaat deze organisatie ook samenwerken
met Twente Marketing, voor gezamenlijke promotie en expertise? Tenslotte gaat het Middendorpshuis in
Den Ham haar loketfunctie voor de nieuwe organisatie behouden? Zo niet, wordt er dan gekeken of er
een andere functie kan worden ondergebracht zodat dit prachtig pand toegankelijk blijft voor inwoners
en toeristen.

Onafhankelijkheid
Als een inwoner ontevreden is over de wijze waarop zij / hij door medewerker(s) van de gemeente is
behandeld, dan is een onafhankelijke klachtenbehandeling onontbeerlijk. Onze inwoners zijn in veel
opzichten namelijk afhankelijk van de (lokale) overheid. Gebleken is dat de ‘Regeling Interne
Klachtenbehandeling’ dateert van september 2001. Vraagtekens kunnen geplaatst worden of de
klachtencoördinator, als ‘baas’ van het personeel en doorgaans medebeslisser, wel onafhankelijk is. En is
het van deze tijd? GBT vindt van niet. Alleen al omdat de onafhankelijkheid bij een ingediende klacht
boven elke twijfel verheven moet zijn. Dat geeft een inwoner vertrouwen in de gemeente. Daarom zullen
we er tijdens de Begrotingsbehandeling op terug komen.

Tot slot
Zoals in het coalitieakkoord omschreven is een kernachtig en veranderend Twenterand de opdracht aan
het college van burgemeester en wethouders. De uitvoering en het realiseren ervan is in aanvang datgene
waarop onze fractie zich zal concentreren bij de komende jaarstukken en beschouwingen. We realiseren
ons terdege dat de realisatie niet zomaar gaat, want iedereen zal hierin mee moeten gaan. Het woord
daadkrachtig kunnen we hierbij toevoegen, want zo zien wij het college op dit moment opereren. We
hebben er alle vertrouwen in dat het college dit blijft doen. Niets geeft meer rust dan duidelijkheid te
creëren door besluiten te nemen, dit vervolgens los te laten om daarna weer over te gaan tot de orde van
de dag. Want loslaten is als een opdrachtregel wissen uit een computerprogramma: het is er gewoon niet
meer.
Fractie GemeenteBelangen Twenterand [GBT]
14 oktober 2018
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