Hof jaarverslag 2013
Beste inwoners van Hof van Twente
Ongeveer 10 maanden geleden, op 15 mei 2013, werd ik benoemd en geïnstalleerd als burgemeester van uw gemeente. Een functie die ik sindsdien met groot
plezier heb vervuld en ook de komende tijd met enthousiasme zal blijven vervullen,
kan ik u verzekeren. Ik geniet nog steeds van de prachtige natuur, de aardige mensen en al het positiefs van het wonen in onze gemeente. Ik leer de organisatie van
Hof van Twente en de vele externe instellingen en organisaties steeds meer ook
van binnen kennen. Dat kost flink wat energie, maar ik doe dat met plezier.
Het is goed om na een jaar nog eens terug te blikken en stil te staan bij al hetgeen
in zo’n jaar gerealiseerd is. Dat doe ik graag door middel van dit Hofjaarverslag als
onderdeel van het Hofweekblad. Het afgelopen jaar heb ik ervaren dat het burgemeestersambt zeer veelzijdig is. Het ene moment probeer je een stevig politiek debat in goede banen te leiden, sturing te geven in een soort van crisissituatie of een
luisterend oor te bieden aan inwoners die een moeilijke periode doormaken, het
andere moment lees je kleuters voor uit een mooi boek of zit je aan de koffie met
taart bij bruidsparen die 60 jaar getrouwd zijn, bij een 100-jarige of zelfs nog ouder.
Het jaar 2013 stond voor de gemeente Hof van Twente opnieuw in het teken
van bezuinigingen. Daarnaast zijn grote stappen gezet naar een omvangrijke en
ingrijpende reorganisatie van het ambtelijk apparaat. De dienstverlening aan onze
inwoners en in het bijzonder onze ondernemers is bovendien verder ontwikkeld.
Ondanks de vele ingrijpende bezuinigingen zijn er ook weer veel nieuwe ontwikkelingen en initiatieven tot stand gekomen. Naast een kleine greep uit belangrijke en
bijzondere gebeurtenissen leest u bovendien hoe de gemeente Hof van Twente het
in 2013 heeft gedaan op het gebied van dienstverlening, (burger-)participatie en de
afhandeling van bezwaarschriften en klachten.

Gemeente en corporaties maken afspraken over wonen

Met de Stichting Wonen Delden, Bouwvereniging Ambt Delden en woningcorporatie
Viverion zijn prestatieafspraken over het woonbeleid tot 2015 gemaakt. Hierbij
moet u denken aan afspraken over de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad,
het toekomstig woonaanbod, over het huisvesten van doelgroepen als starters en
senioren en over wonen, welzijn en zorg. De gemeente anticipeert op de bevolkingskrimp en bracht de ambitie voor het aantal nieuw te bouwen woningen terug naar
500 woningen tot 2015. Daarbij wil de gemeente het woningaanbod goed
afstemmen op de behoefte van belangrijke doelgroepen zoals senioren en starters
en een kwaliteitsslag maken in de woningbouw als het gaat om levensloopbestendig wonen en duurzaamheid. Als regisseur van het gemeentelijk woonbeleid
brengt de gemeente betrokken partijen samen om het woningbeleid af te stemmen.
Gezien hun maatschappelijke taakstelling en positie als eigenaar van een groot
deel van de (sociale) woningvoorraad zijn de drie corporaties belangrijke partijen.
Vandaar deze prestatieafspraken op lokaal niveau. Het uitgangspunt is samenwerking en het maken van resultaatgerichte en meetbare afspraken.
Op 15 april 2013 heeft de Woonconferentie plaatsgevonden met als onderwerp
“Wonen en Zorg”. De spelers binnen dit maatschappelijke veld zoals corporaties,
zorgpartijen, gemeente en provincie waren hierbij aanwezig.

Aanpak wateroverlast Sportlaan en omgeving te Delden

In de Sportlaan en omgeving in Delden hebben we in 2013 een nieuw riool- en afwateringssysteem aangelegd om de wateroverlastproblemen op te lossen. Er is een
drainage-transportriool door de wijk gelegd dat het regenwater en ook het teveel aan
grondwater afvoert. Verder heeft dat systeem een tweede afvoerroute gekregen naar
het Twentekanaal. Als derde is de weginrichting zodanig aangepast dat in extreme
neerslagsituaties regenwater kortdurend op straat kan worden opgeslagen zonder
dat dat hinder oplevert. Het systeem was eind 2013 operationeel en de inrichting van
de straten is op dit moment in afronding.

Herstel historische begraafplaatsen afgerond

Ellen Nauta-van Moorsel
Burgemeester

Hof van Twente in 2013

Dit was Hof van Twente in 2013

Al langere tijd wordt in Nederland gesproken over bevolkingskrimp en de gevolgen
daarvan voor woningbouw, voorzieningen als scholen en zorgcentra enz. Ook in
Hof van Twente hebben we te maken met bevolkingskrimp, alhoewel de omvang
daarvan tot op heden nog enigszins beperkt is. In 2013 is ons inwoneraantal met
224 burgers afgenomen. Op 1 januari 2014 stond de teller in Hof van Twente op
34.996 inwoners. In Diepenheim is het inwoneraantal gelijk gebleven ten opzichte
van 2012 en alleen in de kern Bentelo is het aantal inwoners zelfs met 9 personen
toegenomen. In alle andere kernen valt een afname van de inwoneraantallen te
constateren.
Verder kunnen we u onderstaande cijfers tonen die u wellicht interesseren:
:: 288 geboortes (156 jongens; 132 meisjes)
:: 384 overledenen (179 mannen; 205 vrouwen)
:: 931 vestigingen in de gemeente
:: 1059 vertrokken naar elders
:: 1200 verhuizingen binnen de gemeentegrenzen
:: 108 huwelijksvoltrekkingen
:: 25 geregistreerde partnerschappen
:: 90 huwelijks-/partnerschapsaangiften

Boomfeestdag op De Borkeld

Op 20 maart 2013 werd op De Borkeld in Markelo de Boomfeestdag gevierd. Kinderen van de basisscholen Brookschole uit Markelo, de Albatros uit Goor en Wiene
uit Ambt Delden hebben samen met waarnemend burgemeester Jeroen Goudt verder vorm gegeven aan de groene verbindingszone tussen de Sallandse Heuvelrug/
Holterberg en de Herikerberg. Hiermee was in 2012 al een start gemaakt. Naast
drie eiken is een groot aantal struiken geplant. De struiken zijn in de vorm van een
pootafdruk van een dier geplant. Over een aantal jaren zal dat vanuit de lucht, of
via Google Earth, duidelijk te zien zijn.

Na bijna twee jaar is in juni 2013 het project ’Historische begraafplaatsen in een
cultuur-toeristisch perspectief’ afgerond. Met dit project zijn tien verschillende
historische begraafplaatsen in Overijssel hersteld en in een nieuwe context bij
een breder publiek onder de aandacht gebracht. In Hof van Twente zijn zowel
de oude begraafplaatsen in Diepenheim als in Goor volledig hersteld. De oude
begraafplaats in Goor heeft een monumentale status en vormt een groene oase
in het centrum van Goor. Het meest opvallende graf is dat van textielfabrikant
Thomas Ainsworth. Het grafmonument verkeerde in een slechte staat en kon
door dit project worden gerestaureerd. Dit unieke project ging in 2011 van start
op initiatief van Stichting RIBO, de Terebinth en het Landschap Overijssel.
Historische begraafplaatsen zijn zowel cultuurtoeristisch en educatief van
grote waarde, maar deze betekenis is voor velen vaak onbekend. In dit project
zijn deze aspecten op een innovatieve manier belicht door ze in toeristische
routes op te nemen en lessen voor scholen op te stellen.De werkzaamheden
op de begraafplaatsen bestonden in hoofdzaak uit het herstel van grafzerken,
hekwerken en groen. Daarbij konden verschillende leerlingen kennis en
werkervaring op doen in steenhouwen en metselaars en smeden een deel
van hun praktijkopleiding invullen.
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Hof van Twente en participatie
Integrale aanpak veiligheid

Opening Sporthal De Mossendam, Goor

Na een renovatieperiode van ongeveer een half jaar werd sporthal De Mossendam in Goor op 7 december 2013 officieel heropend met aansluitend een open
huis. De sporthal is verbouwd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Naast
vernieuwing van de sanitaire ruimtes en kleedkamers zijn ook de vloer en het
plafond van de sporthal onder handen genomen. Installaties zijn vernieuwd en de
isolatie aan gevel en dak verbeterd. Ook de kantine en directe bestrating rondom
de sporthal zijn aangepast. Gemeente Hof van Twente en Stichting Stevig (Stichting tot exploitatie van indooraccommodaties Goor) hebben hierin samengewerkt.

In november 2013 werden we geconfronteerd met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ten aanzien van het bungalowpark. Het eerdere vonnis
van de rechtbank Almelo werd vernietigd en gesteld werd dat de gemeente tekort
is geschoten in de nakoming van haar afspraken met Landgoed Hof van Twente
VOF. De gemeente is aansprakelijk gesteld voor geleden en te lijden schade.
De gemeente is erg verrast door deze uitspraak en heeft besloten in cassatie te
gaan bij de Hoge Raad.

In december 2013 is de eerste fase van de renovatie van het zwembad De Vijf
Heuvels in Markelo afgerond. Er is een nieuwe aanbouw geplaatst met een 25
meter bassin, kleedkamers en sanitaire voorziening. Na afronding van deze fase
is gelijk een start gemaakt met de werkzaamheden voor de tweede fase. Medio
2014 zal het nieuwe zwembad helemaal klaar zijn.

Vrijwilligersprijs 2013

Op maandagavond 9 december reikte wethouder Pieter van Zwanenburg de
vrijwilligersprijs 2013 van gemeente Hof van Twente uit. Het Beaufort uit Markelo
won de hoofdprijs omdat zij een grote verscheidenheid aan activiteiten aanbieden
voor zowel jong als oud met enthousiaste vrijwilligers. Hofstreek FM en De
Noordmolen ontvingen beide de tweede prijs. De jury roemt de betrokkenheid
van beide organisaties en vond die gelijkwaardig. Ook was er een extra prijs voor
Stichting Kindvriendelijk Goor als de beste jongeren vrijwilligersorganisatie. Deze
vrijwilligersorganisatie zet zich in voor de Goorse jeugd en is inmiddels niet meer
weg te denken uit Hof van Twente.
In de maanden voorafgaand aan de uitreiking konden inwoners van Hof van
Twente hun favoriete vrijwilligersorganisatie kiezen. Uit de vele reacties werd
wel duidelijk dat er veel waardering is voor het vrijwilligerswerk in de gemeente.
Vrijwilligers zijn actief bij allerlei organisaties, bijvoorbeeld bij sportverenigingen,
hulpdiensten, musea of in de zorg. Wethouder Van Zwanenburg noemde de vrijwilligers het sociale cement in de samenleving. “De talloze clubs en verenigingen
waar mensen elkaar ontmoeten en samen actief bezig kunnen zijn, zouden zonder
vrijwilligers niet kunnen draaien. In Hof van Twente is 35% van de volwassenen
en 17% van de ouderen actief als vrijwilliger. Maar ook in de zorg zal de inzet van
vrijwilligers in de toekomst onmisbaar worden. De betaalde zorg wordt steeds
minder. Vrijwilligers kunnen ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in
de samenleving.”

Werkbezoeken

In 2013 bracht het college werkbezoeken aan de volgende bedrijven/instellingen:
ICS Computers 				Hengevelde
Zorgboerderij Klein Extercate		
Ambt Delden
Aqua+ Sprinklersystemen			Goor
Plukon Food Group			
Goor
Bakkerij Nollen				Hengevelde
Mercom BV				Goor

De jonge voetbalster Feliciènne Minnaar van FC Twente luidde het planten in
met een voetbalactiviteit. Het thema van de Nationale Boomfeestdag was
‘Bomen maken gezond’.

KunstWerk Diepenheim

In 2013 zijn flinke vorderingen gemaakt met KunstWerk Diepenheim. In het voorjaar zijn na een intensieve bouwperiode het Ottenhuis en Diepvrieshuisje gereed
gekomen en officieel geopend. De voormalige boerderij is voortaan te gebruiken
voor exposities, presentaties en andere culturele activiteiten. Het Diepvrieshuisje
met een carrousel van diepvrieskluisjes is gerestaureerd en kan voor exposities en
kunstuitingen gebruikt worden.
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Uiteindelijk zijn aan maar liefst 78 inwoners deelnamecertificaten uitgereikt.
Daarmee kunnen we wel stellen dat de training een groot succes is geweest en
ongetwijfeld voor herhaling vatbaar is. Omgekeerd heeft de gemeente namelijk
ook veel van de inwoners geleerd. “Wij blijven met elkaar in gesprek” is het motto.
En mogelijk roepen we de deelnemers nog eens bijeen om te klankborden.

Schoolkinderen brengen ontbijt

Kinderen van groep 4 van de Prins Constantijnschool uit Goor brachten mij op
donderdag 7 november een ontbijtje in het gemeentehuis. In de Publiekshal
gaven ze met dat gezamenlijk ‘Burgemeestersontbijt’ het goede voorbeeld in
de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 400.000 kinderen samen
ontbeten op 2.000 basisscholen.
Samen met meer dan 200 collega-burgemeesters in het hele land, heb ik hiermee
het belang van een goed ontbijt onderstreept. Aan de ontbijttafel konden we met
elkaar kennis maken en van gedachten wisselen. Het was erg gezellig!
Aan het eind van het ontbijt stelde ik namens de gemeente een cheque van
€ 100,- beschikbaar voor een donatie aan War Child, dit jaar het goede doel
van Het Nationaal Schoolontbijt.

In de week van de Veiligheid is met veel media-aandacht geprobeerd burgers
bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor het nemen van preventieve maatregelen. Ook met het Donkere Dagen Offensief (DDO) is gewerkt
aan het terugdringen van het aantal woninginbraken (maar ook straatroven en
overvallen). DDO-acties die in de donkere maanden zijn gehouden zijn bijvoorbeeld: verkeerscontroles, witte voetstappen projecten (preventie woninginbraak),
politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in de wijk.

Braak West, Delden

In de zomer van 2013 deed zich een tragisch ongeval voor in de woonwijk Braak
West in Delden. Het ongeval heeft veel emoties losgemaakt in de buurt en de
bewoners maakten zich al langer ongerust over de veiligheid rond waterpartijen in
de wijk. Deze zorgen hebben wij zeer serieus genomen en met de buurtbewoners
hebben wij naast een aantal buurtbijeenkomsten een schouw langs onveilige
situaties georganiseerd. In de gesprekken is zowel gekeken naar delen van de
wijk die al een definitieve inrichting hebben gekregen als naar de nog te ontwikkelen
delen van de woonwijk met de daarin geplande waterpartijen (zoals wadi’s).
Op constructieve wijze hebben de overleggen met de bewoners plaatsgevonden
en is inmiddels een aantal maatregelen getroffen en een aantal is in gang gezet.

In gesprek over toekomst detailhandel

Met ondernemers sprak de gemeente vorig jaar over de toekomst van de detailhandel in Hof van Twente. In workshops gingen ondernemers met elkaar in
gesprek over winkeltijden, het vormen van een ondernemersfonds en de toekomstige
detailhandelstructuur voor de verschillende kernen. De boeiende discussies leverden
een belangrijke en nuttige bijdrage voor de in september 2013 door de raad
vastgestelde detailhandelsnota. Daarnaast hebben ook individuele burgers hun
bijdrage aan de nota geleverd via het Hofpanel. De detailhandelsnota geeft inzicht
in de stand van zaken van de detailhandel in de gemeente Hof van Twente over de
jaren 2013-2016 en vormt het toetsingskader voor nieuwe initiatieven in relatie tot
de detailhandel, waar gemeentelijke goedkeuring of medewerking voor is vereist.

Niet alleen op het plein maar ook in de feesttent met de officiële gasten maakte
het Koningspaar kennis met de veelkleurigheid van Hof van Twente en Overijssel.
Grote indruk maakte Jeroen Ekkerink uit Tubbergen met zijn enthousiaste
vertolking van “Jij denkt maar dat je alles mag” van volkszanger Frans Duijts.
Ter afsluiting van het feestelijke programma werd het Goors Victorie gezongen
en alle schoolkinderen zongen uit volle borst mee ter ondersteuning van Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Beeld Koning Willem Alexander

Vanwege de troonswisseling in april 2013 is besloten het borstbeeld van
(inmiddels) Prinses Beatrix te vervangen door een borstbeeld van Koning
Willem-Alexander. Op advies van de Stichting Beeldende Kunst heeft het college
ingestemd met de aanschaf van een bronzen beeld (hoofd) van Koning WillemAlexander. De Boekelose kunstenaar Bert Nijenhuis heeft de opdracht gekregen
dit bronzen hoofd te maken. Ondanks dat het geen verplichting is om een afbeelding
van het staatshoofd bij overheidsinstellingen te plaatsen, wilde het college graag
een waardige afbeelding van het nieuwe staatshoofd in de raadszaal.

Hof van Twente en duurzaamheid
Leskisten techniek voor voortgezet onderwijs en Science on Tour

Sinds 2013 beschikt ook het voortgezet onderwijs in Hof van Twente over leskisten
voor techniek. De leskisten zijn ontwikkeld door Stichting Zwaluwstaarten in Goor
en met steun van gemeente en provincie gefinancierd. Het doel van Stichting
Zwaluwstaarten is om jongeren te interesseren voor een technische opleiding.
Als leerlingen tot de ontdekking komen dat techniek ook leuk kan zijn, kiezen
zij eerder voor een beroep in die richting. Met de leskisten kunnen zij zelfstandig
aan de slag om al doende te ervaren of ze talent hebben voor techniek.
De komende jaren is behoefte aan goed gekwalificeerd technisch personeel.
Daarom stimuleert de landelijke overheid jongeren om techniekonderwijs te
volgen. Deze leskisten sluiten daar goed bij aan. Dit project wil de kennis over
duurzame energie verbreden en ook jongeren leren wat werken aan een duurzame
samenleving inhoudt. En dat ondersteunen wij als gemeente Hof van Twente
natuurlijk van harte. Landelijk zijn er nog weinig leskisten ontwikkeld voor het
voortgezet onderwijs. De leskisten zoals ze nu worden gebruikt op SG Twickel
en SG De Waerdenborch zijn daarom redelijk uniek.

Kroonappels
Landgoederen 				
Voedselbank 				
Kerken en geloofsgemeenschappen

Hof van Twente
Hof van Twente
Hof van Twente

Tijdens een werkbezoek laat het college zich informeren over activiteiten van de
organisatie die bezocht wordt. Het college spreekt dan met directeuren/eigenaren, leidinggevenden en besturen, maar ook met mensen die aan de basis staan
van deze verschillende organisaties.

Naturalisatiedag 2013

Op 15 december wordt ieder jaar de nationale Naturalisatiedag gehouden.
Dat was in 2013 op een zondag dus vierden we dat deze keer op 16 december.
Sinds 2006 organiseren alle gemeenten jaarlijks een ceremonie voor de mensen
die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Net als voorgaande jaren
kwam op maandag 16 december 2013 een heel gemengd gezelschap hiervoor
bijeen, mensen die geboren zijn in de Sovjetunie, Thailand, Zuid-Afrika,
Joegoslavië, Nigeria, Iran, Vietnam, Frankrijk, Armenië en Irak. Nadat ik onze
“nieuwe Nederlanders” persoonlijk had toegesproken ondertekende ik samen met
hen het certificaat Nederlanderschap.

Huwelijksjubilea en 100(+)-jarigen

In 2013 bezochten mijn voorganger Jeroen Goudt en ik verschillende 60-jarige
bruidsparen. Hof van Twente telde in 2013 bovendien zes echtparen die maar
liefst 65 jaar getrouwd waren. Ook bereikten zeven inwoners de respectabele
leeftijd van 100 jaar of ouder. Ook zij ontvingen de felicitaties van het gemeentebestuur. Het bezoeken van deze bijzondere jubilarissen is een van de
eervolle en dankbare taken die het burgemeestersambt met zich meebrengen.
De bezoekjes, de felicitaties en de bloemen worden erg op prijs gesteld, ook door
de 50- en 55-jarige bruidsparen die een bloemetje met gemeentelijke felicitatie
thuis bezorgd krijgen.

Naar aanleiding van de troonswisseling werd door het Oranjefonds de campagne
“Kroonappels” ontwikkeld. Organisaties die een bijzondere bijdrage leveren voor
de jeugd, de buurt, of een helpende hand bieden aan mensen die dat nodig
hebben, werden opgeroepen deel te nemen aan de actie. In Hof van Twente werd
hier gretig gehoor aan gegeven met maar liefst 23 aanmeldingen. Lokale winnaars
waren de Stichting Twentse Sportbelangen uit Delden (categorie Jeugd), stichting
Binnenste BuitenBos uit Diepenheim (categorie Buurt) en CarintReggeland Goor
(categorie Helpende Hand). De Stichting Twentse Sportbelangen haalde zelfs de
landelijke finale.

Koninklijke onderscheidingen

In 2013 werden acht inwoners van Hof van Twente verblijd met een Koninklijke
onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving.
De heer A.H. Flierman uit Markelo werd benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau en ontving op 24 april 2013 de onderscheiding uit handen van
mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin.
Waarnemend burgemeester drs. J.H.A. Goudt reikte op 26 april 2013 tijdens de
Algemene Gelegenheid, ook wel Lintjesregen genoemd, de versierselen uit aan:
Mevrouw M.J. Besselink-Meen uit Goor, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer A.F.M. Bomers uit Goor, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw C.A.F. Hamstra-Smoes uit Goor, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer A.J. Leemreize uit Delden, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer H.J. Wolters en mevrouw J.B. Wolters-Reevoord uit Markelo, beiden
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Op 14 december 2013 mocht ik mijn eerste Koninklijke onderscheiding uitreiken
namens Zijne Majesteit de Koning. De heer A.D.G. Groothuis uit Markelo werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Opening Oranjefietsroute door H.K.H. Prinses Margriet der
Nederlanden

Op donderdag 25 april 2013 verrichte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet
der Nederlanden de opening van de Oranjefietsroute. Een grensoverschrijdende
route van maar liefst 230 kilometer die de steden Apeldoorn, Bad Bentheim,
Lingen en Diepenheim met elkaar verbindt. De fietstocht door het Euregiogebied
leidt langs de vier steden die een historische band hebben met het huis van
Oranje-Nassau. De route zorgt voor een versterking van het cultuurtoerisme en
bevordert de onderlinge betrokkenheid van het toeristisch recreatief bedrijfsleven
en netwerkvorming in het toerisme. Ook is het een impuls voor de lokale economie
van de deelnemende steden.Prinses Margriet onthulde, door het loslaten van vele
ballonnen, een Nederlands en Duits routebord.
Een half jaar later konden ook de bij de route horende trappalen in gebruik
worden genomen. De trappalen langs de route geven zowel in het Duits als in
het Nederlands informatie over de Oranjefietsroute.

Sinds 1 oktober 2013 kunnen inwoners terecht bij het Meldpunt Hof van Twente
voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Dit meldpunt is gevestigd aan
Rozenstraat 2a te Goor. Onder regie van de gemeente bundelen medewerkers
van Steunpunt Mantelzorg, Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Stichting MEE
Twente en consulenten Zorg van de gemeente hun krachten.
In de afgelopen jaren hebben we in Hof van Twente gewerkt aan het project
De Kanteling. Een van de uitkomsten van dit project was dat wij, samen met
verschillende partners/welzijnsinstellingen zouden gaan werken aan het kantelen
van een claimgerichte vraagafhandeling naar een vraaggestuurde probleeminventarisatie. Dus niet meer de beoordeling van een claim op individuele
wmo-voorzieningen (de gewenning aan ‘recht op zorg’), maar het zoeken naar de
vraag achter de vraag en het versterken van de eigen kracht en de kracht van het
sociale netwerk (verantwoordelijkheidsladder). De nauwe samenwerking tussen
de partners levert veel voordelen op. Inwoners worden goed en snel geholpen in
het samen zoeken naar een oplossing voor hun probleem. De medewerkers van
het Meldpunt brengen met cliënt de problemen in kaart. Dat gebeurt vaak aan de
keukentafel bij mensen thuis. Gekeken wordt naar wat iemand nog zelf kan.
Wat zijn de eigen kracht en mogelijkheden. Ook wordt bekeken in hoeverre het
sociale netwerk (familie of buren) een oplossing kan bieden. Daarnaast kan
bijvoorbeeld een (vrijwilligers-)organisatie worden ingeschakeld zoals een klussenof boodschappendienst. Is dit de oplossing dan gaat bijvoorbeeld de SWO ermee
aan de slag. Is er toch een specifieke voorziening nodig zoals bijvoorbeeld hulp
bij het huishouden, een scootmobiel of een woningaanpassing, dan helpen
medewerkers van het Meldpunt bij het in gang zetten van de aanvraagprocedure.

Huis-aan-huis inzameling plastic een groot succes!

In oktober 2013 is begonnen met het huis-aan-huis inzamelen van plastic afval.
Dit bleek na één maand al een succes. De hoeveelheid plastic afval die in de eerste
maand huis-aan-huis werd ingezameld was toen al groter dan de hoeveelheid die
de oranje containers opleverden in een maand tijd. In december was de hoeveelheid ingezameld plastic bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor.
Dit betekent dat er heel goed afval gescheiden wordt in onze gemeente!

Bezwaarschriften en klachten
Behandeling bezwaarschriften

In 2013 zijn er 52 bezwaarschriften ingediend. Het betreft een daling van het
aantal bezwaarschriften ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2012 werden
er nog 75 bezwaarschriften ingediend. In 2011 ontving de gemeente 130
bezwaarschriften en in 2010 101 bezwaarschriften. De daling van het aantal
bezwaarschriften ten aanzien van ruimtelijke ordening komt onder andere door
de economische recessie; er wordt minder gebouwd.
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft over 2011 en 2012 een
jaarverslag uitgebracht. Hierin wordt o.a. uitgebreid ingegaan op het aantal
bezwaarschriften per afdeling, de soorten bezwaarschriften en de
behandelingstermijnen. Dit verslag is te raadplegen via onze site.

Jaarverslag Klachtenbehandeling

Voor de zomervakantien wordt een jaarverslag over de ingediende klachten
in 2013 uitgebracht waarin onder andere wordt ingegaan op de wijze van
behandeling en de behandelingstermijn.

Samenwerking bij nieuwe Drank- en Horecawet

Hof van Twente en het Koninklijk Huis

Meldpunt Hof van Twente

Het aantal geregistreerde klachten in 2013 bedroeg 40. Dit betreffen schriftelijke
klachten over gedragingen van medewerkers, bestuurders of de gemeente, die
bij de klachtencoördinator terecht komen en als zodanig worden geregistreerd.
Ten opzichte van 2012 is er een zeer geringe toename van het aantal klachten.
Toen werden er 38 klachten geregistreerd. In 2011 bedroeg het aantal klachten 36.

Onder het motto “Samenspel Drank- en Horecawet, van discussie naar dialoog”
is met de verschillende stakeholders als horeca, sportkantines, supermarkten,
slijterijen, jeugd- en jongerenwerk en politie gepraat over bepalingen uit de
nieuwe Drank- en Horecawet die toezien op jeugd en alcoholgebruik, het
tegengaan van overlast en oneerlijke concurrentie. Op zeer constructieve
wijze is met de verschillende partners gesproken over de uitvoering van de
regelgeving en de vastlegging van lokale afspraken. Het hanteren van de
Drank- en Horecawet is een zorg voor alle partijen en ook voor de ouders.

In het najaar van 2013 werden maar liefst 90 grafmonumenten op de begraafplaatsen in Goor en Delden beschadigd. Uit inventarisatie bleek dat zeventien
monumenten onherstelbaar waren beschadigd. Als beheerder van deze begraafplaatsen heeft de gemeente een zorgplicht voor deze monumenten. Bovendien
zijn de beschadigingen met name toegebracht aan oudere grafmonumenten
waarvan de rechthebbenden in een aantal gevallen niet meer zijn te achterhalen.
Vakspecialisten hebben in nauwe samenwerking met de vrijwilligers die werkzaam
zijn op de begraafplaatsen de herstelwerkzaamheden ter hand genomen.
De kosten die hiermee gepaard gingen, heeft de gemeente op zich genomen.

Regelmatig stelden deelnemers aan de hand van eigen ervaringen vragen aan de
orde als “Wat kan de gemeente hier aan doen?” En vaak bleek dat de gemeenteraad zelf regels vaststelt, maar op zijn beurt ook weer gehouden is aan regels
van de Rijksoverheid.

Bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid zijn
inwoners van de gemeente Hof van Twente betrokken
via een grootschalig onderzoek: de Integrale Veiligheidsmonitor. Daarnaast hebben netwerkpartners, zoals het
maatschappelijk werk, jeugdwerk en politie hun inbreng
gegeven tijdens een aantal rondetafelgesprekken in 2012.
De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten waar de accenten in de aanpak moeten komen te liggen.
Deze speerpunten zijn opgenomen in de Kadernota.

Oplevering eerste fase zwembad De Vijf Heuvels

Cursus ‘Ken uw gemeente’

De groene verbindingszone zorgt ervoor dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen
van het ene groene gebied naar het andere. De verbindingszone wordt mogelijk
gemaakt door een samenwerking tussen gemeente, Staatsbosbeheer en diverse
particulieren. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar landschapsontwikkelingsvisie en Staatsbosbeheer realiseert de flora en fauna doelstellingen met
dit project. Door de herinrichting van het gebied krijgen oorspronkelijke plant- en
diersoorten weer een kans.

Wat was het een prachtige dag! Woensdag 19 juni 2013 brachten Koning WillemAlexander en Koningin Máxima een kennismakingsbezoek aan Overijssel en als
onderdeel van dat programma een bezoek aan Goor. Ondanks het warme weer
verzamelden zich velen van u op en rond het Goorse Schoolfeestplein. Op het plein
was ook ruimte gecreëerd voor alle basisschoolleerlingen uit Hof van Twente en dat
bood een geweldige aanblik van Koningsblauwe T-shirts en oranje petjes.

Landgoed Hof van Twente

Restauratie vernielde grafmonumenten

In het najaar is de cursus “Ken uw gemeente” van start gegaan. Omdat je pas
goed met elkaar in gesprek kunt zijn als je weet wat de ander beweegt, is een
training ontwikkeld voor onze inwoners om op die manier onze gemeente,
ambtelijke organisatie en de spelregels waaraan een gemeente zich op de diverse
beleidsterreinen moet houden van binnen uit te leren kennen! Tijdens de training
kwamen bij het onderwerp lokale democratie vragen aan de orde als “Wat doet
een burgemeester eigenlijk precies?” “Hoe zijn de taken verdeeld tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders?” en “Hoe gaan
de verkiezingen voor de gemeenteraad in zijn werk?” Er zijn diverse onderwerpen
behandeld, zoals financiën, belastingen, ruimtelijke ordening, sociaal beleid en
subsidieverlening.

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft de Kadernota Samenwerken aan
een veilig Hof van Twente 2013-2016 vastgesteld. Hiermee is uitgesproken dat
de gemeente zich nog meer dan voorheen wil richten op een integrale aanpak
van veiligheid. Speerpunten voor de komende jaren zijn onder meer de aanpak
van woning- en schuurinbraken, het vergroten van het veiligheidsgevoel, aanpak
van jeugdoverlast en parkeeroverlast. De gemeente streeft naar een krachtige,
probleemgerichte aanpak waarbij niet alleen de netwerkpartners maar ook de
inbreng van inwoners zelf van belang is.

Bezoek Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

De gemeente Hof van Twente is bij de Nationale ombudsman in Den Haag aangesloten als externe klachtenvoorziening. Voordat deze externe voorziening kan
worden benaderd, dient een klacht eerst door de gemeente zelf behandeld te zijn.

Voor de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 werd op 21 en 23 mei 2013
opnieuw een ‘Science on Tour’ georganiseerd door de Stichting Zwaluwstaarten,
in samenwerking met studenten van de Universiteit Twente. In het gemeentehuis
werden verschillende spectaculaire natuurkundige en scheikundige experimenten
uitgevoerd.

Informatieavonden duurzame energie en energiebesparing

Voor inwoners uit Hof van Twente die meer wilden weten over duurzame energie
en energie besparen werd een drietal informatieavonden gehouden. Omdat de
kosten van energie steeds hoger worden, kan het de moeite waard zijn om een
deel van de energie zelf op te wekken met zonnepanelen of om de woning beter
te isoleren. In samenwerking met de Energiecoöperatie Hof van Twente werd
door een onafhankelijk adviseur verteld welke mogelijkheden er zoal zijn om
energie te besparen en/of op te wekken. Daarnaast werd uitleg gegeven over de
provinciale subsidieregelingen en over de zeer gunstige duurzaamheidslening.

Hof van Twente en dienstverlening
Werkplein De Gieterij

Vanaf 17 december 2012 maken twee allround consulenten van de afdeling Werk
Inkomen en Zorg van de gemeente Hof van Twente deel uit van het team
gezamenlijke werkgeversbenadering, samen met de gemeente Hengelo, gemeente
Borne, UWV, SWB en ROZ. Doelstelling is om zoveel mogelijk samen te werken
om uitstroom te realiseren door middel van gezamenlijke werkgeversbenadering,
bemiddelen op elkaars vacatures etc. De resultaten zijn zeer bemoedigend waarbij steeds wordt gezocht naar nieuwe initiatieven om de arbeidsparticipatie van
werkzoekenden te vergroten. In dat kader zijn de bedrijfsbezoeken geïntensiveerd,
zijn vacaturebestanden beter gekoppeld, is speeddating tussen werkzoekenden
en uitzendbureaus opgestart en worden werkgevers waar zorg in het kader van
de Wmo wordt ingekocht nadrukkelijk benaderd om in het kader van social return
of investment (SROI) personeel uit de Wwb in dienst te nemen.

Start ondernemersloket Hof van Twente

Ter verbetering van de dienstverlening aan onze ondernemers werd op 1 juli
2013 het ondernemersloket in gebruik genomen. De gemeente geeft hiermee
gehoor aan de wens van ondernemers om alle relevante informatie te bundelen
en één aanspreekpunt te hebben via een accountmanagersteam binnen de
gemeentelijke organisatie. Het ondernemersloket is in samenwerking met de
economische werkgroep vormgegeven. De gemeente laat het ondernemen graag
aan de ondernemer over, maar wil
ondernemers daarbij van dienst zijn
door de onderwerpen waar zij mee
te maken hebben, toe te lichten in
dit loket. De ondernemer kan ook via
mail of telefoon vragen stellen aan
het ondernemersloket of een afspraak
maken met een van de accountmanagers die elk een specifiek
aandachtsgebied hebben.

Gemeenteraad
Beheer openbare ruimte

In de maand juni heeft de raad een ronde door de gemeente gemaakt ter
voorbereiding op de discussie over de beeldkwaliteit van de openbare ruimte
in Hof van Twente. Op verschillende plekken is gekeken naar de invulling en
onderhoudssituatie van onze openbare ruimte. Daarbij kunt u denken aan
plantsoenen en speelvoorzieningen in buurten maar ook aan bermen in ons
uitgestrekte buitengebied. Tezamen met een tweetal informatiebijeenkomsten
is met deze raad-op-straat-bijeenkomst een basis gevormd voor de discussie en
besluitvorming over de Integrale Beheersvisie en het beeldkwaliteitsplan
Beheer op Beeldkwaliteit in de gemeenteraad van december 2013.

Zorg centraal thema tijdens politiek café Hengevelde

Op 2 oktober 2013 vond het zesde politiek café van de gemeenteraad
Hof van Twente plaats. Onder leiding van journalist-columnist Theo Hakkert
gingen raadsleden met de inwoners van Hof van Twente in gesprek.
Dat gebeurde aan de hand van vooraf vastgestelde thema’s, zoals zorg en het
accommodatiebeleid, maar ook over de onderwerpen die de inwoners zelf aan
de orde stelden. De heer Frank Slijkhuis, voorzitter van Kulturhus De Marke in
Hengevelde gaf een toelichting op de ontwikkeling van het Kulturhus naar een
brede multifunctionele voorziening en centrum voor ontmoeting. Hij vertelde dat
de aanwezigheid van zo’n brede multifunctionele voorziening van groot belang
is voor de leefbaarheid van de kern Hengevelde. De inzet van vrijwilligers is
van groot belang om De Marke goed en betaalbaar te kunnen exploiteren.
Mevrouw Yvonne Koopman, regiocoach van Buurtzorg Nederland in Goor,
gaf aan hoe Buurtzorg de wijkverpleging oppakt en hoe in de toekomst van
de wijkverpleging er volgens Buurtzorg uit gaat zien. Daarnaast werden de
vernieuwingen op het gebied van de ondersteuning van mantelzorgers in
Twente toegelicht door mevrouw Margot Hodes van het Steunpunt Informele
Zorg Twente, alsmede de versterking van de samenwerking tussen professionele
zorg en mantelzorg. Onderwerpen die door de inwoners van Hof van Twente
aan de orde werden gesteld waren bijvoorbeeld vermindering van regelgeving,
accommodatiesubsidie en samenvoeging van Hof van Twente met andere
gemeente(n), waarvan overigens geen sprake is.

Jaarrekening 2012 en begroting 2014

De gemeente Hof van Twente heeft 2012 met een positief saldo van ruim
€ 5,9 miljoen afgesloten. Met dat resultaat is de door de accountant
goedgekeurde jaarrekening 2012 aan de gemeenteraad aangeboden.
De belangrijkste oorzaken van dit overschot zijn
:: Een extra dividenduitkering van Cogas ad € 3.345.000.
:: Een aantal uitgaven dat voor 2012 was gepland, is niet vóór 31 december
2012 gerealiseerd, maar om uiteenlopende redenen doorgeschoven naar
2013. Het gaat om een bedrag van € 470.000.
:: Een verhoging van de algemene uitkering met € 930.000.
:: Niet geraamde subsidie Binnenstedelijke vernieuwingen van € 435.000
:: Vrijval van de voorziening onderwijshuisvesting voor een bedrag
van € 160.771.
Omdat in afgelopen jaren voor verschillende projecten deels geput is uit de
gemeentelijke reserves heeft het college de raad voorgesteld het overschot
aan de reserves toe te voegen.

