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.® nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit is

gebeurd vanuit de gedachte: gemeenten staan dichter bij hun

u t u

inwoners en kunnen efficiënter werken dan de voormalige, meer

centraal georganiseerde diensten.

Sinds de gemeente deze nieuwe taken uitvoert, wordt de

gemeente geconfronteerd met een stijgend tekort op het taakveld

sociaal domein. In 2016 legden we hier nog ruim € 1,3 miljoen op

toe, in 2019 loopt dit tekort op naar ruim € 3,8 miljoen. Dit gaat

ten koste van andere investeringen in onze gemeente, die ook

hard nodig zijn.

De tekorten in het sociaal domein ontstaan door een fout in het

systeem: de gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van

alle geleverde (jeugd-)zorg, maar heeft weinig invloed of controle

op de hoogte van die kosten. Ook bleken sommige belangrijke

uitgangspunten niet te kloppen: voor jeugdzorg werd in onze

gemeente door het Rijk uitgegaan van ondersteuning van 350

kinderen, dat aantal is in 2018 al opgelopen naar 650 kinderen.
Programmabegroting 2019

De programmabegroting 2019 draagt de titel:

‘Met zorg investeren in de toekomst’. Hierin wordt

uitgelegd wat het college van plan is te gaan

doen in 2019. Het college legt dit als voorstel

voor aan de raad. De gemeenteraad vergadert

De stijgende zorgkosten hebben grote gevolgen voor de

begroting van Hof van Twente. Komend jaar moeten we alle

zeilen bijzetten, in de jaren daarna wordt de financiële situatie

zo kritiek dat het voorzieningenniveau onder druk komt te staan.

Voor gemeente Hof van Twente is de maat vol. We zullen onze

zorgen neerleggen bij het Rijk en publiekelijk uitdragen. Daarin

trekken we samen op met andere gemeenten. We hebben

een lobbynotitie opgesteld, waarmee we regionaal en landelijk

aandacht vragen voor deze problematiek.

hierover en stelt vervolgens de begroting vast.

Hoeveel belasting betalen we?

De gemeenteraad vergadert over de

Programmabegroting 2019 op 5 november vanaf

18.00 uur en op 7 november vanaf 19.30 uur.

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van 2014 2015 2016 2017 2018 2019

het gemeentehuis en is openbaar. U bent van harte

welkom de vergadering bij te wonen. U vindt de

complete begroting 2019 op www.hofvantwente.nl Ríoolheffing

Voor een meerpersoons huishouden

Lastendruk 2014 t/m 2019 (in euro'’s)

OzB* 252 257 258 281 266 271

280 296 308 311 286 286

Afvalstoffenheffing _ 250 250 252 248 223 229

Totalen 782 803 818 820 775 °786

102B is berekend op basis van gemiddelde woningwaarde

Voor een eenpersoonshuishouden

In 2019 betaalt een

eenpersoonshui! den

Inkomsten

Inkomsten en uitgaven

ing en rechten

Inkomsten vanuit het Rijk
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Totaal:

€86,5 miljoen

€1.1 miljoen

€5 miljoen

€ 3.8 miljoen

€10.1 miljoen

€3.9 miljoen
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De volgende acties staan in 2019 op de agenda:

De nieuwbouw van twee klimaatneutrale Kindcentra (IKC Magenta in

Delden en Kindcentrum Markelo) gaat in 2019 van start. Hiervoor is

budget gereserveerd. Goede scholen leveren een positieve bijdrage

aan de ontwikkeling van een kind.

In 2019 worden de middelen

voor de nieuwbouw van de

multifunctionele sportvoorziening

De Mors n Delden gereserveerd

Goede sportvoorzieningen leveren

een positieve bijdrage aan gezond

leefgedrag van mensen.
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De subsidie aan De Reggehof wordt met ingang

van 2019 structureel verhoogd, zodat de komende

jaren het gebouw voldoende onderhouden kan

worden. Daarnaast wordt vooralsnog eenmalig een

bedrag beschikbaar gesteld om overige knelpunten

binnen de Reggehof op te lossen. Verder lopen er

goede gesprekken over de toekomst.

Voor het onderhouden en vervangen van

civieltechnische kunstwerken (bruggen,

duikers ed.) is met ingang van 2020 meer

budget beschikbaar gesteld

In 2017 is een aantal paden op de begraafplaats Goor gerenoveerd

door het aanbrengen van een ander type verharding. Hierdoor is

de begaanbaarheid enorm verbeterd. Om ook de paden op de

begraafplaatsen van Diepenheim en Markelo te verbeteren wordt

hier in 2019 in geïnvesteerd

De sociaal economische visie is

geactualiseerd en is uitgebreid met de

pijler Innovatie om nieuwe ontwikkelingen

te stimuleren. Wij zetten ons in voor

een economisch klimaat met kwalitatief )

goede detailhandel, sterke vrijetijdssector,

een ondernemend buitengebied,

hoogwaardige bedrijventerreinen, een

duurzaam karakter en verbetering van

arbeidsparticipatie. Hierdoor blijft de

gemeente aantrekkelijk voor inwoners

en bedrijven, waardoor voorzieningen

op peil kunnen blijven.

Het buitengebied is belangrijk voor de ecologische en

economische leefbaarheid. Door investeringen en de wil om te

ontwikkelen is het buitengebied nu een dynamische omgeving

Dit willen we zo houden en waar mogelijk

verder uitbouwen. Voorbeelden waar aan

gewerkt wordt zijn het project Mineral Valley

waar in Twente aan samengewerkt wordt

(waarbij bodem en mestproblematiek wordt

aangepakt) en toekomstgerichte erven

Onze wijkbeheerders zijn een belangrijke

schakel in de communicatie en samenwerking

met inwoners in wijken en kernen. Wijkbeheer

stimuleert bewonersinitiatieven en faciliteert

ideeën van inwoners, bijvoorbeeld over

vervanging van openbaar groen, verbeteren

woongenot of meer duurzaamheid. Om

uitvoering te blijven geven aan wijkbeheer is

er budget beschikbaar gesteld

 

In de tweede helft van 2019 wordt een

visie opgesteld voor de opgaven op het

gebied van water en groen, mede in

relatie tot klimaatadaptatie

en duurzaamheid

 

Gemeente Hof van Twente wil haar digitale

dienstverlening verbeteren. We gaan meer en

beter gebruik maken van onze gemeentelijke

website en social media. We willen investeren

in klantgerichte dienstverlening, waarbij digi-

taal en persoonlijk contact elkaar versterken

In 2019 gaan we de e-dienstverlening verder

uitbouwen, zodat inwoners via de website nog

meer zaken zelf kunnen regelen en wijzigen.

In de begroting is een aantal bezuinigingen opgenomen. Het gaat

onder andere om een jaarlijkse extra bezuiniging van €450.000 in

programma 5, zorg/welzijn/sport en cultuur, het schrappen van een

extra €5 bijdrage per inwoner aan de Agenda voor Twente en het

verlagen van budgetten voor mobiliteit en openbare verlichting
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Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we

vermenging ontstaan tussen onderwereld en

bovenwereld. Dat verschijnsel, dat ondermijning }

wordt genoemd, tast het gevoel van veiligheid en

leefbaarheid aan. In vervolg op het ondermijningsbeeld

dat voor Hof van Twente is gemaakt, voelen we ons

verantwoordelijk om met een eenmalig budget te

investeren in het tegengaan van ondermijning

Meer informatie?

www.hofvantwente.nl/

programmabegroting2019 


