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Inleiding 
 
Op 14 mei jl. is door de coalitiepartijen CDA en VVD de Visie 2018-2022 gepresenteerd 
onder de titel: “Samen Doen!”. Op 22 mei is deze visie besproken in de gemeenteraad.  
Aangekondigd is dat het document de basis zal vormen voor de programmabegrotingen van 
komende jaren. Centraal daarbij staat de strategische uitvoeringsagenda die is opgenomen 
in hoofdstuk 4 van die visie. Dit betekent dat we niet langer werken met een afzonderlijk 
collegeprogramma. De uitwerking van de strategische uitvoeringsagenda begint vorm te 
krijgen in deze kaderbrief en zal een vervolg krijgen in de kadernota’s van komende jaren.   
 
Onze financiële situatie, met beperkte budgettaire ruimte en aanhoudende risico’s in het 
sociaal domein, dwingt ons allen (college en raad) om keuzes te maken. Het indicatieve 
karakter van deze kaderbrief biedt ons de mogelijkheid om nu nog geen vastomlijnd 
voorstel te presenteren, maar met uw raad het gesprek aan te gaan over welke zaken we 
prioriteit zullen geven en welke zaken nog even kunnen wachten. De voorstellen waarvan 
we overtuigd zijn dat die voorrang verdienen hebben we alvast cijfermatig in het 
(indicatieve) budgettair perspectief van deze kaderbrief verwerkt. Van enkele andere 
voorstellen zullen we in de aanloop naar de programmabegroting 2019 nog nadere 
uitwerkingen presenteren.    
 
Tegen die achtergrond slaan we ter voorbereiding op de programmabegroting 2019 in deze 
kaderbrief in beleidsmatig en financieel opzicht voorzichtig enkele piketpalen voor de drie 
pijlers uit de visie: “Participatie, innovatie en investeren”. 
 
 
Participatie… 
 
wil zeggen dat Hof van Twente optimaal gebruik wil maken van de kracht, kennis en energie 
in de samenleving. Door inwoners een stem en rol te geven, door uit te nodigen om mee te 
doen en mee te denken. En door goede initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen 
en te faciliteren. 
 
Participatie is één van de drie speerpunten. Met het gemeentelijk wijkbeheer hebben we 
hier de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan. Maar participatie is meer dan alleen 
wijkbeheer of het samen met inwoners beslissen over en beheren van het gebied. 
Participatie moet in de hoofden van alle mensen in de organisatie zitten. De afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat participatie niet vanzelf gaat en in praktijk vaak een grote dynamiek 
kent. Die dynamiek komt tot uiting in de betrokkenheid van mensen, verschillen en 
tegenstellingen in belangen, creatieve inbreng en compromisbereidheid. 
Participatietrajecten vragen om goede gespreksleiders en een duidelijk verwachtings-
management naar de samenleving. Als lerende organisatie op het gebied van participatie 
investeren we in trainingen en reflectie. 
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Wijkbeheer Jij en wij(k) aan zet!   
Enkele jaren geleden zijn we gestart met het huidige wijkbeheer. Onze wijkbeheerders 
spelen in de communicatie en samenwerking met wijken en kernen een centrale rol. Om 
overeenkomstig de doelstellingen van het wijkbeheer uitvoering te kunnen geven aan dit 
project is aanvullende capaciteit nodig. We vinden het belangrijk om wijkbeheer in de 
gemeente levend te kunnen houden als een verbindende schakel. Het stimuleren van 
bewonersinitiatieven en faciliteren van ideeën van inwoners, bijvoorbeeld over vervanging 
van openbaar groen, verbeteren woongenot of meer duurzaamheid, vraagt om de huidige 
middelen structureel beschikbaar te hebben.     
 
Werk en inkomen  
Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat mensen kunnen participeren in de 
samenleving. Afgelopen twee jaar hebben we (naast de bestaande formatie) werkcoaches 
ingezet om cliënten intensiever te begeleiden naar werk. Deze aanpak werpt zijn vruchten 
af. Vorig jaar hebben we meer dan 100 matches gerealiseerd. We vinden het noodzakelijk 
de inzet van werkcoaches te continueren. Mede omdat we constateren dat we te maken 
hebben met een veranderende arbeidsmarkt. De vacatures zijn in aantal sterk toegenomen, 
terwijl het aan de andere kant ook steeds moeilijker wordt om de vacatures in te vullen met 
werkzoekenden uit de bijstand. Dit stelt ons nog meer voor de uitdaging om de mensen aan 
de bovenkant van ons bestand snel maar duurzaam naar werk te begeleiden. De mensen 
aan de onderkant kunnen we dan arbeidsfit maken of opleiden, zodat ook zij zo mogelijk 
straks tot de bovenkant van ons bestand kunnen worden gerekend.    
 
In de aanloop naar de programmabegroting werken we een voorstel uit om ook in de 
komende jaren te kunnen blijven werken met (extra) werkcoaches. Indicatief gaat dit om 
een structurele uitgave van plm. € 130.000 per jaar. Zo kunnen we blijven voldoen aan onze 
doelstelling om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden te laten uitstromen naar betaald 
werk. Overigens merken we op dat van de bespaarde uitkeringsgelden maar een deel ten 
gunste komt van de gemeente. 
 
 
Innovatie…  
 
duidt op het streven om Hof van Twente toonaangevend te laten zijn qua leef- woon- en 
werkklimaat. Door samen met ondernemers innovatie en verduurzaming aan te jagen. Door 
vernieuwing in denken en doen in het sociaal domein gestalte te geven en zo de gewenste 
transformatie een forse impuls te geven. Of door het uitgangspunt van de circulaire 
economie en de ambities van de energietransitie daadwerkelijk met concrete projecten in 
praktijk te brengen. 
 
Programma Sociaal economische visie (SEV)  
We stellen voor het programma Sociaal economische visie (SEV) uit te breiden met 
innovatie. Het is de uitdaging om met betrekking tot bestaande taken innovatie in de 
haarvaten van de organisatie te verankeren. En tegelijkertijd vinden we het belangrijk om 
ruimte te creëren om als een soort startup innovatie in de volle breedte van de organisatie 
aan te jagen. 
 
Om verschillende ingezette projecten en activiteiten verder vorm te geven zullen we 
voorlopig nog putten uit het resterende budget van de SEV. De intentie is om dit bedrag 
tezijnertijd aan te vullen met middelen die naar verwachting beschikbaar komen uit 
rekeningresultaten in komende jaren. Deze aanpak ligt in lijn met hetgeen is aangekondigd 
in de financiële onderbouwing van de Visie 2018-2022 “Samen Doen”.   
De middelen zullen worden ingezet bijvoorbeeld op gebied van centrumgebieden, de 
duurzaamheidsaanjager, duurzame bedrijfscoach en Hofmarketing. Tevens beogen we 
hiermee extra inzet op het thema innovatie te plegen voor incidentele activiteiten. Denk 
hierbij aan het organiseren van symposia, bedrijfsbezoeken etc.  
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Programma platteland  
De agrarische sector is in beweging, of het nu gaat om opschalen, toekomstbestendig 
blijven of stoppen en het anders invullen van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren heeft 
de raad hiervoor in totaal ruim € 1 miljoen beschikbaar gesteld en dit heeft een multipliër-
effect gehad qua maatschappelijk rendement. Mede daardoor is Hof van Twente koploper in 
de regio op het gebied van plattelandsontwikkeling. Om deze inspanningen te continueren 
vinden we het wenselijk om ook hier de resterende middelen aan te vullen zodra een 
toekomstig rekeningsaldo hier de mogelijkheid toe biedt. Op die manier kunnen we verder 
met het gebiedsmanagement en de integrale erfbenadering, blijft er ruimte voor projecten 
als Mineral Valley Twente en kunnen we kansen pakken die zich voordoen.    
 
Transformatie-agenda sociaal domein  
Een belangrijk terrein dat de komende jaren in het teken zal staan van innoveren is de 
transformatie in het sociaal domein. De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in 
de transities, om niemand tussen wal en schip te laten vallen. De transformatie vraagt om 
extra inzet op preventie, meer “voorliggende” zorg inzetten, meer afstemming en grip 
organiseren op de te leveren resultaten. Tegelijkertijd zien we dat uitgaven binnen het 
sociaal domein en met name bij jeugdzorg fors stijgen. 
  
Om de bestaande taakstelling van € 1 miljoen structureel, die in de programmabegroting 
2018 is opgenomen te kunnen invullen, dienen er activiteiten opgepakt en maatregelen 
uitgevoerd te worden. Onze analyse is dat extra inzet gewenst is in de vorm van: 
afstemming tussen de huisartsen en de gemeentelijke toegang, een extra jeugdregisseur 
om cases waar een kinderbeschermingsmaatregel is genomen te volgen en ondersteuning 
voor het genereren en analyseren van sturings -en monitoringsinformatie. Bij dit laatste is 
het wenselijk om dit in samenspraak met de gemeenteraad vorm te geven.   
 
Dit alles noodzaakt tot het formuleren van een visie op de transformatie in het sociaal 
domein. We gaan onze inspanningen op dit brede terrein bundelen in een transformatie-
agenda. Voor deze agenda denken we voor een bepaalde periode extra capaciteit nodig te 
hebben. We hebben nu nog niet de verwachting dat het om structurele inzet gaat. Dit mede 
gezien de verwachting, dat een andere manier van werken op termijn zijn vruchten af zal 
werpen. Ook voor deze transformatie-agenda sociaal domein werken we een nader voorstel 
uit in de aanloop naar de programmabegroting. Indicatief denken we aan een budget van in 
totaal plm. € 500.000, verdeeld over twee jaar.   
 

 
Investeren… 
 
is nodig om op een goede manier te kunnen participeren en innoveren. Doel is om slim te 
investeren in de samenleving en de openbare ruimte, met een zo hoog mogelijk 
maatschappelijk rendement dat bijdraagt aan het geluk van inwoners.   
 
Investeren in de openbare ruimte  
In de afgelopen jaren hebben we voor de verschillende producten zoals wegen, riool, groen, 
bermen, bomen en gladheid beheersplannen gemaakt. Hierdoor kunnen we planmatig en 
programmatisch investeren in de kwaliteit van de openbare voorzieningen en deze zo op 
het gewenste kwaliteitsniveau houden. Ook voor civieltechnische kunstwerken zal nog een 
beheersplan worden geschreven. Doel hiervan is om inzicht te geven in de samenhang 
tussen de kwaliteit en financiën voor het beheren van de tientallen kunstwerken (bruggen, 
duikers ed.) die de gemeente telt.   
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Voor het bomenonderhoud is eveneens een nieuw plan opgesteld. Het beheer van het 
bomenonderhoud is erop gericht om de komende jaren de veiligheidsrisico’s te verkleinen 
en bomen duurzamer te onderhouden. De afgelopen jaren zijn incidentele middelen ingezet 
om de achterstand in het onderhoud in te lopen en zo de veiligheids- en aansprakelijkheids-
risico’s tegen te gaan. Ook voor de uitvoering van het beheerplan bermen en sloten zijn in 
de afgelopen jaren incidentele budgetten beschikbaar gesteld. In 2017 zijn meerdere 
(succesvolle) pilots uitgevoerd met het verwerken van berm- en slootmaaisel in 
bokhasikuilen.    
 
Wat deze civieltechnische producten kunstwerken, bomen en bermen/sloten met elkaar 
gemeen hebben is, dat er géén of onvoldoende structurele budgetten in onze jaarlijkse 
begroting beschikbaar zijn. Dit vormt een steeds groter wordend knelpunt. In de paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen van de jaarlijkse programmabegroting is hier in de afgelopen 
jaren aandacht voor gevraagd. De provincie toetst hoe de gemeente omgaat met de 
instandhouding van deze producten (kapitaalgoederen) bij haar controle van de 
programmabegroting en jaarstukken. Beleidsmatige ambities en beschikbare middelen 
moeten congruent zijn. Wij overwegen om voor de genoemde producten structurele 
budgetten in de begroting 2019 op te gaan nemen. In totaal is hiermee indicatief een 
jaarlijks budget van € 350.000 gemoeid. Over dit onderwerp komen we in de aanloop naar 
de programmabegroting met een nader uitgewerkt voorstel.   
 
Wegen en spoorovergangen  
Vanaf 2018 zijn er geen budgetten beschikbaar voor bovengrondse reconstructie die 
ingezet kunnen worden bij rioolprojecten. Integrale aanpak van de boven- en ondergrond is 
daardoor niet altijd meer mogelijk. Het gevolg hiervan is dat aan burgerparticipatie bij 
bovengrondse herinrichtingen maar beperkt invulling kan worden gegeven. In lijn met het 
Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 stellen we daarom voor om ook hier extra financiële 
ruimte te bieden om te investeren in de inrichting van wegen. Ook hierover volgt een nader 
uitgewerkt voorstel. Dit zal naar verwachting gedurende enkele jaren een budget van plm.  
€ 100.000 per jaar vergen.   
 
Een ander voorbeeld van investeren in de openbare ruimte is het aanpakken van niet actief 
beveiligde spoorovergangen. Om wandelaars, fietsers en overig (bestemmings-)verkeer 
een veilige overgang te bieden gaan we met ProRail afspraken maken om de komende 
jaren te investeren in de 13 niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) binnen onze 
gemeente.  
 
Investeren in de organisatie  
De raad heeft in de afgelopen jaren in een aantal situaties besloten om voor uitvoering van 
werkzaamheden geen structureel maar incidenteel geld beschikbaar te stellen. Dit 
gebeurde omdat sprake was van tijdelijke werkzaamheden of omdat nog niet duidelijk was 
of de taakuitvoering binnen de gemeentelijke organisatie zou blijven en zo ja in welke 
omvang. Besluiten over uitbreiding van formatie zullen wij in de komende jaren baseren op 
de strategische personeelsplanning.    
 
In 2017 is besloten om de taken op het gebied van gemeentelijke belastingen binnen de 
eigen organisatie te blijven uitvoeren. Dit vormt een reden om de tijdelijke bezetting 
structureel te maken. Kortom: geen uitbreiding, maar bestendiging van formatie.  
In het verleden is een bezuinigingstaakstelling opgenomen vanuit de gedachte dat door 
verdere deregulering van de APV minder ambtelijke capaciteit benodigd is. De praktijk van 
de afgelopen jaren leert dat het niet reëel is om te bezuinigen op de ambtelijke capaciteit op 
dit taakveld.   
 
In vervolg op het ondermijningsbeeld dat voor Hof van Twente is gemaakt, voelen we ons 
verantwoordelijk om te investeren in ondersteuning op dit onderwerp door hier een 
incidenteel budget voor beschikbaar te stellen.    
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Investeren in cultuur en welzijn  
In de visie “Samen Doen”, is aangekondigd, dat de bestaande, uit een voorgaande 
programmabegroting voortvloeiende bezuinigingstaakstelling van structureel € 300.000 op 
subsidies op het gebied van cultuur, sport- en gemeenschapsvoorzieningen definitief zal 
worden geschrapt. Deze taakstelling vormde een donkere wolk boven het gemeentelijk 
cultuur –en welzijnslandschap. We zien nu een mogelijkheid om deze last binnen de 
begroting 2019 te gaan dekken.    
Om helderheid te krijgen in de verantwoordelijkheden op het gebied van onderhoud en 
vervanging van zowel de eigenaar (gemeente) als de huurder (De Reggehof) van het 
gebouw van De Reggehof, is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.  
In het MJOP zijn alle zaken meegenomen die vallen onder verantwoordelijkheid van 
eigenaar en huurder om het gebouw als ‘Huis van de verenigingen’ en ‘Theater’ te kunnen 
exploiteren. We stellen voor om de subsidie aan De Reggehof met ingang van 2019 
structureel te verhogen ten behoeve van het huurdersdeel van het MJOP.  
 
Nieuw beleid 
  

 
 
NB: Een aantal onderwerpen voor nieuw beleid is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt..! Denk met name aan 
(aanvullende) inzet op arbeidreintegratie, transformatie sociaal domein, beheersplannen openbare ruimte ed.  
Mocht de interactie tussen college en raad opleveren dat er voorstellen worden toegevoegd aan de lijst nieuw beleid, dan 
heeft dat budgettaire effecten en zullen daarvoor extra dekkingsmaatregelen moeten worden opgenomen.  

 
 
Dekkingsmaatregelen 
Om straks een sluitende begroting 2019 te kunnen presenteren gaan de nieuwe 
beleidsvoornemens die in het verlengde van de strategische agenda uit de Visie 2018-2022 
“Samen Doen!” zijn aangekondigd, gepaard met enkele dekkingsvoorstellen.  
Zo willen we de incidentele beleidsvoornemens dekken door een onttrekking aan de 
algemene reserve. Ook willen we het indexeringspercentage voor de materiële uitgaven bij 
wijze van taakstelling op 0% stellen (in plaats van 0,6%). 
 
In de uitwerking van de maartcirculaire 2018 hebben we rekening gehouden met een 
correctie op de verwachte accresontwikkeling in de komende jaren in relatie tot de omvang 
van de Rijksuitgaven en de (structurele) economische groei. Dit laten we nu los en nemen 
we mee als te ontvangen Algemene uitkering.  
Ook ramen we op basis van de huidige inzichten een hogere dividenduitkering die we van 
Twence zullen ontvangen.  
Nu de Laarschool in Goor is verkocht laten we de daarvoor gereserveerde stelpost voor 
onderhoud vrijvallen.  
 
Dekkingsplan 
 

 
 
 
 

Nr Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

1 Participatie -162.000 -162.000 -87.000 -87.000
2 Veiligheid & ondermijning -50.000

3 Belastingen -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

4 Taakstelling APV schrappen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

5 Reggehof (MJOP) -57.000 -57.000 -57.000 -57.000

6 Welzijnssubsidies -300.000 -300.000 -300.000

Totaal nieuw beleid 0 -394.000 -644.000 -569.000 -569.000

Nr Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

1 Veiligheid & ondermijning, incidenteel tlv algemene reserve 50.000

2 Participatie, incidenteel tlv algemene reserve 75.000 75.000

3 Terugdraaien indexering materiële uitgaven 2019 (0,6%) 55.000 55.000 55.000 55.000

4 Gemeentefonds, vrijval correctie accresontwikkeling 210.000 210.000 210.000 210.000

5 Dividend Twence 70.000 70.000 70.000 70.000

6 Stijging inkomsten leges 131.620

7 Vrijval stelpost Laarschool 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000

Totaal dekkingsmaatregelen 169.620 498.000 448.000 373.000 373.000
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Reserves 

 

 
 
 

 
 
 
Conclusie 
 
Voor de komende jaren hebben we de ambitie om naast de reguliere uitgaven met een 
afgewogen pakket aan nieuwe investeringen te komen in lijn met de visie 2018-2022 
“Samen Doen!”. Dit doen we door in de komende jaren positieve rekeningresultaten te  
storten in de reserve majeure projecten. Hiermee kunnen we op basis van de strategische 
agenda nieuwe initiatieven ontplooien en ondersteunen. De financiële situatie van de 
gemeente maakt dat we hierin moeten prioriteren. De budgettaire ruimte is namelijk beperkt 
en voor de reserves geldt dat we de weerstandscapaciteit op voldoende niveau (ratio 
minimaal 1,0) willen houden.    
 
In deze kaderbrief hebben wij een vooruitblik gegeven die op onderdelen al concreet de 
projecten en acties weergeeft die we in 2019 gestalte willen geven. Sommige andere 
voorstellen hebben we nog slechts indicatief in de tekst opgenomen, maar nog niet in het 
budgettaire perspectief vertaald. Hier volgen nog nadere uitwerkingen voor. Maar over deze 
onderwerpen willen we al het gesprek met uw raad aangaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

bedragen x € 1.000

Algemene Reserve Rek. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stand per 1 januari 7.819 10.477 6.957 5.381 4.799 4.789

Saldo onttrekkingen en toevoegingen 2.658 -3.520 -1.577 -581 -10 0

Stand per 31 december 10.477 6.957 5.381 4.799 4.789 4.789

Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 3.801 4.107 3.801 3.801 3.801 3.801

Nader te besteden 6.676 2.850 1.580 998 988 988

bedragen x € 1.000

Reserve Majeure Projecten Rek. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stand per 1 januari 2.338 3.612 -302 660 663 672

Saldo onttrekkingen en toevoegingen 1.274 -3.914 962 3 8 13

Stand per 31 december 3.612 -302 660 663 672 685

bedragen x € 1.000

Reserve Grondexploitatie Rek. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stand per 1 januari 2.114 2.658 1.137 1.137 1.137 1.137

Saldo onttrekkingen en toevoegingen 544 -1.521 0 0 0 0

Stand per 31 december 2.658 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137

Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 1.555 789 789 789 789 789

Nader te besteden 1.104 349 349 349 349 349
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Onderstaand budgettair perspectief gaat uit van een structureel sluitende meerjarenraming 
in de programmabegroting 2019. Mochten we gezamenlijk tot aanvullingen in nieuw beleid 
komen, dan zullen we ook hiervoor dekkingsmaatregelen toevoegen.     
 
 

 
 
 
 
Wij stellen uw raad voor om met ons in gesprek te gaan over deze Kaderbrief 20191.  
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 

                                                 
1 De Financiële verordening Hof van Twente 2017 bepaalt dat we in het jaar van gemeenteraadsverkiezingen werken met 

een kaderbrief in plaats van een kadernota. Een kaderbrief heeft een globaler karakter dan een kadernota en schetst de 
hoofdlijnen. 

 

Perspectief kaderbrief 2019 2018 2019 2020 2021 2022

Programmabegroting 2018 0 -396.932 30.065 178.264 -135.736

1e bestuursrapportage 2018 -846.059 -761.236 -340.447 7.572 730.144

Dekking algemene reserve 846.059 761.236

Perspectief incl. 1e bestuursrapportage 0 -396.932 -310.382 185.836 594.408

Nieuw beleid 0 -394.000 -644.000 -569.000 -569.000

Dekkingsmaatregelen 169.620 498.000 448.000 373.000 373.000

Aanvullende dekking algemene reserve -169.620 292.932

Kaderbrief 2019 0 0 -506.382 -10.164 398.408

Waarvan incidentele baten en lasten -164.118 -1.041.668 -35.005 -75.000 -70.000

Structureel tussentijds perspectief -164.118 -1.041.668 -541.387 -85.164 328.408


