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

Met dankzegging voor de samenstelling van de begroting 2018 reageren wij hierbij als volgt: 

 

De voorpagina van de algemene beschouwingen op de Kadernota 2018 had de titel ‘Pronken met 

andersmans veren’. Had nu wederom gekund. Want is het voortzetten van de combinatiefunctionarissen 

uw verdienste, zoals u min of meer in een persbericht liet optekenen? U wilde er toch niet verder mee? 

“Na ons de zondvloed” 

De titel van deze beschouwingen is door ons bewust zo gekozen. Wij waren en zijn van mening dat dit 

college, de 3 C’s, bijna aan het eind van deze raadsperiode Twenterand slechter achterlaat dan u haar bij 

uw aantreden aantrof.  

Dit wordt voor ons op een aantal punten pijnlijk duidelijk: 

- De reserves zijn fors afgenomen evenals het weerstandsvermogen. 

- De lasten voor onze inwoners zijn gestegen door u met steun van de belastingcoalitie. 

- Vier jaar lang heeft u op de winkel gepast, vier verloren jaren zonder enige visie op de toekomst 

 van Twenterand. 

- Inwoners voelen zich niet gehoord, spreken over meten met twee maten of vriendjespolitiek. Met 

 name in handhavingskwesties en vergunningverlening. De media stonden er vol van. De 

 geloofwaardigheid van de politiek werd telkens weer ernstig aangetast en dat rekenen wij dit 

 college aan. 

Al met al geen rapport om vrolijk van te worden lijkt ons. Het is dan ook goed dat het er bijna op zit voor 

u. De één kan met pensioen, de ander terug naar Haaksbergen en wie weet ook nog wel iemand op 

wachtgeld … 

Het gebrek aan visie wordt vooral duidelijk als we kijken hoe u problemen en tekorten te lijf bent gegaan. 

Dat gaat ongeveer zo:  

ER IS EEN TEKORT -> RESERVES AANSPREKEN -> RESERVES UITGEPUT? -> HOPEN OP HOGERE BIJDRAGE UIT 

GEMEENTEFONDS -> NOG STEEDS EEN TEKORT? -> OZB VERHOGEN! 

Om zo de begroting weer sluitend te maken. Aan creativiteit volop gebrek. Deze begroting is daar een 

lichtend voorbeeld van. En als het aan dit college ligt gaat u daar tot in lengte van jaren mee verder, want 

u schrijft dat er sprake is van “ruim € 775.000 onbenutte belastingcapaciteit.” De relatie met een artikel 

12 gemeente is gelegd. Het is inmiddels algemeen bekend wanneer voor GBT een extra OZB-verhoging 

aan de orde is. Dat is wanneer kwetsbaren in onze samenleving dreigen buiten de boot te vallen en er 

echt geen andere dekkingsmogelijkheden meer zijn. Voor de kwetsbaren willen wij een schild zijn. 

Wij zullen ook in deze beschouwingen stil staan bij een aantal zaken die opvallen of die juist ontbreken. 

Denk hierbij aan de Agenda van Twente, zwembad, sport, dure externe inhuur etc. Normaal gesproken is 

de laatste begroting van een college er één die nauwelijks vragen oproept. Wij moeten constateren dat u 

daarin niet geslaagd bent. In de afsluiting van deze beschouwingen komen we hierop terug. 

 

Ambtelijke organisatie 

GBT is voor een regiegemeente. Voor ons houdt dit onder meer in dat de gemeente zich direct richt op 

klantvriendelijkheid en verbinding leggen met inwoners, non-profit organisaties en bedrijven. Uitvoering 

in het werkveld moet zoveel mogelijk bij instellingen worden neergelegd. De gemeente stuurt vooraf en 

controleert daarna op resultaten. Dat laatste kan in onze ogen niet als de gemeente zelf in de uitvoering 

nauw is betrokken. Hierin is nog veel ambtelijke inzet te besparen.  
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Sociale domein 

Ambtelijke inzet besparen geldt ook voor het sociale domein. ‘Samen 14’ is vooral samen inkopen, samen 

overleggen en samen een brief sturen naar Den Haag over de tekorten, maar daar houdt ‘samen’ zo 

ongeveer wel op. Want elke gemeente heeft zijn eigen uitvoering voor vergelijkbare vraagstukken, en die 

uitvoering overlegt weer met andere interne netwerkjes in een gemeentehuis, daarbuiten en daarnaast 

ook nog met andere gemeenten. Waar ook veel tijd in gaat zitten is het opnieuw kennis maken met 

elkaar, want het personeel wisselt snel als gevolg van de flexibele schil aan het Manitobaplein. Boven de 

uitvoering zit weer beleid en ook die vergaderen wat af. Dit moet afgestemd worden met in het leven 

geroepen bestuursadviseurs. Kortom: een heus vergadercultuur, maar hoe de tekorten in de toekomst 

concreet worden aangepakt? Al drie jaren blijft deze vraag onbeantwoord. 

Hoe dan ook: het kan allemaal veel efficiënter en dus is hier veel geld te besparen. Hiermee kan het tekort 

in dit domein flink naar beneden.  

 

In de vergadering van de Klankbordgroep Sociaal Domein hield portefeuillehouder Binnenmars namens 

het college een presentatie met maatregelen met betrekking tot het sociale domein voor de jaren 2018-

2021. De besparing van € 500.000 had u al ingeboekt, hoewel u in reactie op algemene beschouwingen 

Kadernota enkele dagen later alweer aangeeft slechts de helft ervan te kunnen realiseren. Daarnaast 

werden er ‘Maatregelen op een rij’ gepresenteerd die nog eens € 970.000 opleverden. Totaal van de 

structurele besparingen 1,47 miljoen euro. Het tekort wat voor 2018 gedekt wordt uit reserves.  

Kortom: verschillende cijfers, die op verschillende niveaus door verschillende ambtenaren worden 

gepresenteerd. Hoe kan dit? Waarom is er geen onderlinge afstemming? En wat is nu het echte verhaal? 

 

Uitstroom personeel 

Op pagina vier lezen we het één en ander over de uitstroom van personeel en “de financiële ruimte die 

daardoor ontstaat.” De doorgeschoten flexibele schil met als gevolg het verdwijnen van kennis, het 

vroegtijdig vertrekken van kwalitatief goede mensen, het niet creëren van betrokkenheid, van een band 

met onze gemeente en haar inwoners baart ons zorgen. Graag vernemen wij of u dit gevaar met ons 

onderkend en wat daaraan gedaan kan en moet worden. 

ICT 

Het lijkt in de bedoeling te liggen om naast de belastingen ook de ICT te centraliseren in Hengelo of 

Enschede. Gezien de relaties op (hoog) ambtelijk niveau zal het laatstgenoemde wel worden. GBT is van 

mening, en dat hebben we eerder laten weten, dat ICT in eigen beheer moet blijven. De uitdagingen die 

op dit terrein op ons afkomen zijn groot. Echter, wij willen voorkomen dat op afstand alles geregeld 

wordt, we minder zeggenschap  en controle hebben. Praktijksituaties, het leverde vele Zembla-

afleveringen op televisie op, tonen steeds weer aan dat uitbesteding ICT gepaard gaat met sloten geld dat 

er achteraan gaat, omdat de kennis van het hoe en waarom weg is en daardoor ontbreekt. Graag uw 

reactie hierop. 

 

Uitvoering APV / Evenementen 

Het college schrijft dat veel organisatoren van evenementen niet voldoende verantwoordelijkheid nemen 

voor de veiligheid bij evenementen. Waar is dit op gebaseerd? Zijn er grote problemen geweest? 

Hebben er ongelukken plaatsgevonden? Moet de gemeente zichzelf geen spiegel voorhouden en zien 

dat er slechts een papieren veiligheid gecreëerd wordt en daarmee organisatoren het vaak onnodig 

moeilijk maken om hun evenementen te organiseren? 

Uit het veld horen we dat braderieën twee maanden van tevoren de exacte plekken van hun 

marktkraampjes moeten vastleggen en als de organisatie in hun calamiteitenplan per ongeluk geen 

certificaat heeft opgenomen van hun springkussen, dan mag het niet geplaatst worden. In onze ogen is dit 

het creëren van schijnveiligheid. Dit soort relatief simpele evenementen kunnen prima volstaan met een 

simpele ‘raamvergunning’ waarin precies vermeld wordt waar de organisatie op de dag zelf aan moet 

voldoen. De gemeente kan dan vlak voor aanvang van een evenement controleren of hier aan wordt  
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voldaan en eventueel handhavend optreden. Dus niet kijken of er een certificaat bij het springkussen 

aanwezig is maar ter plekke controleren of het volgens de veiligheidsvoorschriften is neergezet. Dát is 

veiligheid in de praktijk. Op deze wijze kunnen vele kantooruren bespaard worden, zowel door de 

gemeente als door de organisator en dat is weer goed voor de portemonnee van onze inwoners. 

 

Is de blackbox al open? 
Tijdens de Kadernota hebben wij u vragen gesteld over de controle op zorggeld. Kunt u de garantie geven 

dat de rekeningen die u betaald ook werkelijk ten goede komen van zorg voor onze inwoners? 

Voorbeelden genoeg in den lande op te noemen, waarbij schepen vol geld verdwenen zijn. Of in de 

zakken van bestuurders of in de grote pot van zorginstellingen. Hoe heeft de gemeente Twenterand daar 

grip op? Hoe zit het met die blackbox van instellingen?  

Het geld dat wij als gemeente uitgeven aan zorg en ondersteuning, moet terecht komen bij de mensen die 

dat nodig hebben. Zorggelden mogen niet oneigenlijk of zonder doel worden ingezet. De zorgbudgetten 

van de gemeente staan fors onder druk. Dus het aanpakken van fraude, maar ook de kans op het maken 

van fouten verkleinen zijn oplossingen die niet vrijblijvend zijn.  Binnen lokale 

dagbestedingsvoorzieningen zwaait personeel met een rode vlag! De werkdruk is te hoog, er is te weinig 

personeel om de mensen zorg te bieden en dat alles doet afbreuk aan de kwaliteit. Dit betreft inwoners  

van de gemeente Twenterand waarvoor de gemeente betaald voor goede zorg en ondersteuning. Hoe 

wordt het geld dat betaald wordt dan ingezet? Of dekt de prijs niet datgene wat ingezet wordt?  

Hoe dan ook, actie in de taxi en leg ons eens uit hoe het zit! Het kan niet zo zijn dat we zo’n krachtig 

‘Samen14’ hebben en dat dit vraagstuk onbeantwoord blijft! 

 

Externe inhuur 
In de periode 2010/2011 heeft de gemeenteraad besloten de enorme oplopende kosten met betrekking 

tot externe inhuur terug te dringen. Sinds dat besluit is de externe inhuur enkele jaren daarna onder de 

gestelde grens op 1,7 miljoen euro gekomen. Maar de laatste jaren zien we een forse stijging. Dit blijkt 

niet eenmalig maar structureel te worden. Een typisch geval van broekzak-vestzak. Zogenaamd besparen 

op de ambtelijke organisatie (zie eerdere paragraaf), maar aan externe inhuur het er net zo hard weer 

uitgeven en zelfs meer. De externe inhuur is zelfs ver boven het ongewenste niveau ten tijde van het 

raadsbesluit uitgekomen. Uw uitleg over deze stijgende kosten en wat u eraan zou gaan doen dit terug te 

dringen is weinig hoopgevend. De urgentie en werkelijke wil om hier iets aan te doen ontbreekt, want 

onze inwoners betalen het uiteindelijk toch wel? Anders kunnen wij dit niet verklaren, want als het uw 

eigen portemonnee was,… Wij verzoeken u om een totaal overzicht van externe inhuur in de periode 

2010 tot 1 oktober 2017. 

 

Zwembad 

Op dinsdag 17 oktober gaan we nogmaals met elkaar in debat over het nieuw te bouwen zwembad op de 

onlogische Vriezenveense locatie in Noord. Wij volstaan hier daarom met een simpele vraag: u heeft 

aangegeven de prijs en loonstijgingen te willen indexeren met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017. 

Graag vernemen wij van u op welke pagina wij in de (meerjaren)begroting deze cumulatieve verzwaring 

(inclusief dekking) kunnen vinden. 

 

Sloop Mozaïekgebouw Vriezenveen en dan …? 

Vanwege de sloop van het gebouw Mozaïek aan de Krijgerstraat lijkt het erop dat jongereninloop 

Flashback in Vriezenveen na 35 jaar geen onderkomen meer heeft. Dat geldt overigens voor meerdere 

activiteiten die vanuit dit gebouw plaatsvinden, waaronder zomerkamp. Gaat dit nu verdwijnen of hoe 

gaat dit verder? Wij als raadsfractie horen niets daarover van het college, hoewel wij hier meerdere keren 

om hebben gevraagd. Als Flashback daadwerkelijk mocht verdwijnen vinden wij dat een zeer zorgelijke 

zaak, want vele honderden jongeren en vrijwilligers komen in de kou te staan. Bovendien vinden wij dit 

niet te rijmen met de onlangs vastgestelde nota ‘Herpositionering van het jongerenwerk’.  
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Het samenvoegen naar één jongereninloop op de plek van Stichting Reflection lijkt ons gedoemd te 

mislukken. Laten we elkaar niets wijs maken, de website en jaarverslagen van Reflection laten niets aan 

duidelijkheid te wensen over, het identiteitsgebonden karakter van Reflection is voor een grote groep 

jongeren een drempel. Zij komen nu niet daar deze inloop en zullen dat straks ook niet doen. Zij gaan tot 

nu toe wel naar Flashback. Gaan deze jongeren zich straks op straat begeven met alle gevolgen van 

dien? Het kan toch niet zo zijn dat Vriezenveen straks alleen christelijk jongerenwerk heeft en geen open 

jongerenwerk? Nogmaals verzoeken wij u om de laatste stand van zaken en hoe u hier op geanticipeerd 

hebt. 

 

Ondernemersfonds 
Dit investeringsfonds is een primeur speerpunt uit het GBT programma 2014-2018, die het meest vage 

paragraaf in de begroting van dit college is. Er is slechts te lezen dat dit fonds geïmplementeerd wordt in 

2018 en dat het college daar jaarlijks € 100.000 voor uittrekt, te ontvangen via OZB op niet-woningen. 

Verdere informatie is ons niet bekend, dan slechts uit beantwoording op vragen van de oppositie via de 

algemene beschouwingen n.a.v. de  Kadernota in juli. Hieruit is op te maken dat er een “gemeentebreed” 

ondernemersfonds komt. Maar wie is het ondernemersfonds en welke rechtsvorm heeft het? Welke 

partijen maken daar onderdeel van uit?  

Dit is belangrijk om te weten, want deelname van bijvoorbeeld de industrie zal de bijdrage aan de 

winkeliersverenigingen aanzienlijk reduceren tot verwaarloosbare aantallen. Als we dan via geruchten 

vernemen dat ook de LTO betrokken is, dan blijft er voor de winkeliers en de toeristensector, die beiden 

toch vooral zorgen voor de aantrekkelijkheid in en buiten de kernen, bar weinig over dan enkele 

duizenden euro’s. Is dit nu de bedoeling? Vraag is dan ook hoe het geld ingezet wordt om de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid te vergroten. Of wordt het links en rechts verdeeld over de 

overkoepelende organisaties en that’s it? 

 

In de motie van november 2015 staan een aantal opdrachten die niet beantwoord zijn richting de 

gemeenteraad. Is bijvoorbeeld onderzocht of de toeristenbelasting en een deel van de subsidie aan TTI 

structureel kan worden ingezet? Of TTI een andere rol dan nu kan spelen voor het ondernemersfonds?  

 

Extra OZB-verhoging / Agenda van Twente 
Er is tijdens de Kadernota-behandeling een amendement van de 3 C’s aangenomen, die alleen door 

henzelf werd ondersteund, waarin de extra OZB-verhoging de komende jaren vervangen wordt door een 

greep van 5,5 ton uit de Cogas-gelden en de gerealiseerde verdiensten van onze inwoners via de 

afvalstoffenheffing ad 1,45 ton. Het gaat om de basisbijdrage van € 7,50 per jaar. In de toelichting wordt 

geschreven dat het geld “ook ingezet kan worden voor duurzaamheidsprojecten, asbestsanering en 

innovaties.”  

Vervolgens, om aan de “volledige ambities” te kunnen voldoen, wat deze ook moge zijn, zou onderzocht 

worden een bijdrage beschikbaar te stellen van € 5 per inwoner. In de begroting wordt hierover 

geschreven dat er hiervoor een bestemmingsreserve wordt aangemaakt die gevoed wordt uit dezelfde 

Cogas-gelden. Terwijl u tevens schrijft dat “uit onbenutte belastingcapaciteit een bedrag gegenereerd is 

van 1 ton.” Hierdoor volgt er een extra OZB-verhoging. Wat is er nu exact gebeurd? Verzoek om een 

heldere uiteenzetting. 

 

Lang gezond Westerhaar 
Dit project heeft onlangs een vervolg gekregen in de kern Westerhaar zo lezen we, na succesvolle 

ervaringen in de kernen Vroomshoop en Vriezenveen. Een goede zaak. Echter, ons bereiken signalen van 

betrokken inwoners, die schriftelijk uitgenodigd worden een vragenlijst al dan niet digitaal in te vullen via 

een link op de website. Maar deze link werkt(e) niet. Cruciaal voor het succes van dit project. Naast dat dit 

amateuristisch is, vreest GBT nu een erg lage respons. Immers de eerste dagen na zo’n uitnodiging zijn erg 

belangrijk, daarna verdwijnt al gauw de belangstelling. Wij vragen u dan ook of u dit bekend is en hoe dit 
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heeft kunnen gebeuren? En wat de respons op dit moment is? Als deze laag blijkt te zijn, wat gaat u 

daar aan doen? 

 

Sport 

Via de sportclubs hebben wij vernomen dat er een flinke bezuiniging van € 150.000 is aangekondigd 

richting de sportclubs. Ons was een bedrag bekend van € 50.000. Wij vragen ons af deze drie keer zo 

hoge bezuiniging niet haaks staat op de doelstelling van 75% van onze inwoners te stimuleren tot sport 

en bewegen. Vanuit het veld is men niet blij met dit voorstel. De vergoeding voor eigen werkzaamheden 

wordt bijgesteld, het gras maaien van de sportvelden moet anders uitgevoerd worden. De buitensport 

staat op termijn een tariefsverhoging van 16% te wachten. Is dat niet te veel van het goede? Zijn al deze 

voorstellen door het platform Sport gedeeld en besproken met de sportclubs en is er draagvlak voor uw 

voorstellen? Wij vernemen dat de sportclubs zich in hoge mate irriteren jaarlijks bezuinigingsoperaties 

voorgeschoteld te krijgen en weer de gang naar het gemeentehuis kunnen maken om in te spreken 

tijdens een debat of hoorzitting.  

Wel is het goed spoedig over te gaan tot harmonisatie van de tarieven binnensport ten opzichte van 

omliggende gemeenten. Dit is een voorstel dat breed gedragen werd volgens het platform Sport enkele 

jaren geleden toen dit aan de orde was. Nu moet het dan ook doorgevoerd worden. De lusten dan ook de 

lasten. Daar komt bij dat anders de kloof met omliggende gemeenten steeds groter wordt en het mes aan 

twee kanten snijdt, want dit is gunstig voor de exploitatie van de sportzalen in onze gemeente.  

Over het geheel bij dit soort vraagstukken pleiten wij nogmaals voor het temporiseren ervan. Dit is 

geleidelijker, duidelijker en voorkomt adhoc-maatregelen. 

 

Tevens wil het college een nieuwe Sportvisie opstellen. Prima, was ook al bekend, maar dan wel met 

inspraak en draagvlak vanuit het veld. Bovendien eerst de Sportvisie en daarna praten over 

besparingsmogelijkheden. En niet andersom, want geld volgt beleid. GBT is nieuwgierig naar de 

vorderingen inzake het privatiseren van sportaccommodaties. Met welke sportverenigingen is hierover 

gesproken? Welke clubs hebben belangstelling? Hoe ver staat het op dit moment met de 

mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via de Participatiewet, waaronder ook 

statushouders, bij werkzaamheden voor onderhoud op de sportvelden in te zetten? Mede gezien het 

aantal afnemende vrijwilligers bij sportclubs hiervoor. Deze inzet geldt tevens voor onderhoud openbare 

ruimte. GBT vindt een vangnet als een bijstandsuitkering te billijken als daartegenover staat dat men zich 

minimaal 20 uur inzet voor onze samenleving. 

 

Ter afsluiting:  “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” 

Het college maakt onderaan pagina 5 in de inleiding melding van dat de raad “structurele uitgaven met 

structurele middelen gedekt dienen te worden” en “De Algemene Risico Reserve is in die gevallen als 

dekking geen optie.” Hoe durft u, gezien uw gevoerde beleid de afgelopen jaren, ons hierop te wijzen.  

 

Tot slot noemen we nog maar eens de wijze waarop de begroting tekstueel en inhoudelijk gepresenteerd 

wordt en werd. Als wij als fractieleden met reeds enige ervaring soms drie keer moeten lezen wat er staat 

en wat er daadwerkelijk bedoeld wordt (vandaar onze vele vragen), dan is dit voor onze inwoners 

helemaal geen doen. In de afgelopen vier jaren heeft u het niet voor elkaar gekregen een begroting te 

presenteren die onze inwoners uitnodigt om er kennis van te nemen. GBT heeft al eens geopperd meer in 

graphics weer te geven in een publiekssamenvatting en het daarnaast te presenteren in een animatie. 

Nog niets van gezien. Dit wat nu voorligt, kunnen wij u verzekeren, leest vrijwel niemand. 


