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Toelichting
De voorstellen uit de Kadernota 2020 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020. Daar waar de 
begroting is gewijzigd ten opzichte van de kadernota (zie inleiding), is dat in onderstaand overzicht 
aangegeven.

Subdoelen
Overzicht van wijzigingen

Activiteiten
 Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en 

doorontwikkeling subsidiebeleid.
Het subsidieplafond is verlaagd met € 250.000 conform het besluit genomen in de Kadernota 2020.

 Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving 
komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning.
Evenementen vormen het grootste onderdeel van de gemeentelijke taken op het gebied van de APV. 
Omdat er niet alleen steeds meer evenementen worden georganiseerd, maar evenementen ook 
steeds groter en complexer worden is het noodzakelijk om meer te investeren in toezicht en 
handhaving op de voorschriften in de verleende vrijstellingen/(evenementen)vergunningen, omdat de 
ervaring heeft geleerd dat niet alle organisatoren van evenementen in Twenterand zich voldoende 
rekenschap geven van hun verantwoordelijkheid in relatie tot normconform gedrag.
Voor het totale Boa-toezicht is minimaal 3 fte’s vereist (VNG- kengetal op basis van inwoners), maar 
er dient ook rekening te worden gehouden met het omvangrijk buitengebied van Twenterand, diverse 
vormen van ondermijning, combinatie met Drank- en Horecawet en de constante omvang van de 
werkvoorraad. Om daarnaast ook andere controlevormen (zoals op parkeren, Drank- en Horecawet, 
Wet op de kansspelen, en Afvalstoffenverordening, ondermijning) en hogere controlefrequenties, als 
ook duo-controles mogelijk te maken zijn 4 Boa-fte’s wenselijk. Alleen dan kan het Boa-toezicht in 
relatie tot de werkvoorraad op orde worden gebracht. Deze uitbreiding wordt stapsgewijs 
doorgevoerd, namelijk in 2020 2 extra Boa's (totaal 3) en in 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd voor 
de noodzaak van nog 1 extra Boa in 2022 (totaal 4). Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 
110.000, conform het besluit in de Kadernota 2020.

Na toezicht volgt in veel gevallen een traject van handhaving in de vorm van aanschrijvingen of een 
bestuurlijke boete. Dat vergt juridische capaciteit. Daarnaast is juridische capaciteit nodig voor zaken 
in relatie tot de Opiumwet, Bibob, ondermijning en Drank- en Horecawet. Om de taakuitvoering 
compleet te maken is een juridisch medewerker bijzondere wetten (1 fte) opgenomen. Hiervoor is een 
bedrag van €80.000 opgenomen, conform het besluit in de Kadernota 2020

 Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering)
Om voldoende pleeggezinnen en gezinshuizen in onze regio te hebben en de kans van slagen van 
een plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis te vergroten, wordt regionaal een expertisecentrum 
duurzame gezinsvormen opgericht. Het expertisecentrum is een netwerksamenwerking en geen 
nieuw instituut. Belangrijke opgaven waar het expertisecentrum zich mee bezig gaat houden zijn: 
gezamenlijke effectieve werving voor de noodzakelijke extra pleeggezinnen en gezinshuizen in de 
hele regio, informatie- en adviespunt, scholing, deskundigheidsbevordering, aanmelding en optimale 
matching ook ter voorkoming van breakdowns en financiële vragen en declaratie van bijzondere 
kosten voor kinderen die geplaatst zijn in een duurzame gezinsvorm. De structurele kosten zijn 
opgenomen en bedragen € 7.400 ,-  zoals aangegeven bij de kadernota.
* Mits alle 14 Twentse gemeenten zich committeren en meedoen.

 Verstrekken lening vloer Veenmuseum
Het Veenmuseum heeft een schadepost aan de vloer. De kosten voor het herstel van de vloer 
bedragen € 32.700. Het Veenmuseum heeft onvoldoende eigen middelen om de vloer te herstellen. 
Het bestuur van het Veenmuseum gaat zelf actief op zoek naar mogelijkheden om fondsen te 
verwerven. Het bestuur van het Veenmuseum is bereid € 17.700 voor eigen rekening te nemen door 
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zelfwerkzaamheid. De gemeente stelt een renteloze lening van maximaal € 15.000 beschikbaar 
conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

 Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan 
mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit
Betrokken activiteiten:
• Asbestsanering
• Erventransitie
• Drinkwaterwinninggebieden
• Soortenbescherming
• Bermenbeheer
• Wederopbouw Vriezenveen
• Mineral Valley Twente
• Groene Metropool Twente
• Leader
• Meekoppelkansen Engbertsdijkvenen
Stimuleringsfonds Asbest 
Het rijk wil een Stimuleringsfonds voor kwetsbare groepen in het leven roepen. Dit wordt een 
revolverend fonds. Provincie Overijssel heeft al bepaald dat zij hieraan mee gaat betalen. De 
gemeente wordt ook gevraagd om hieraan mee doen. De hoogte van de bijdrage is op dit moment 
nog niet duidelijk. Het bedrag is afhankelijk van de opgave van de hoeveelheid vierkante meters en de 
omvang van de kwetsbare groepen. Vanaf 2020 is hiervoor een bedrag van € 125.000 opgenomen, in 
2020 € 25.000, in 2021 € 50.000 en in 2022 € 50.000. Dit conform het genomen besluit bij de 
Kadernota 2020.
Ontwikkelprogramma Platteland*
Uitvoeringsbudget en programmaleider platteland 
Om de initiatieven van ontwikkelprogramma mogelijk te maken zijn personele inzet en financiële 
middelen nodig. Deze zijn vooral aanvullend, aanjagend, op ontwikkeling gericht en voor 
cofinanciering, als dat nodig is. En zij zijn tijdelijk. Deze worden gebruikt voor de ontwikkeling van een 
instrumentenkoffer, de aanvullende regie op bestaande en nieuwe initiatieven, en het ontwikkelen en 
implementeren van een specifieke aanpak voor kwetsbare groepen. Het werkbudget moet tevens 
mogelijk maken om de lopende activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden en waarvoor in 2020 geen 
middelen meer beschikbaar zijn in de meerjarenbegroting in 2020 voort te zetten. Voor de extra 
personele inzet van een programmaleider Platteland (0,6 fte voor 3 jaar) is een bedrag van € 45.000 
per jaar beschikbaar gesteld, voor het werkbudget platteland is €50.000 per jaar beschikbaar gesteld 
conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

* zie ook doelenboom duurzaamheid/activiteit Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijksvenen

 Uitvoeren leerlingenvervoer
Een belangrijk onderdeel is ook het beschikbaar stellen en financieren van regionaal 
maatwerkvervoer. Inmiddels is het optiejaar gelicht en loopt er een afstudeeronderzoek naar 
toekomstige vervoersalternatieven (zie de stand van zaken notitie sociaal domein zomer 2019). 
Financieel gaan veel middelen om in deze open einde regeling (zie ook de risico's bij de paragraaf 
weerstandsvermogen). Onderdeel is ook het leerlingenvervoer (relatie doelenboom onderwijs). Helaas 
moeten wij constateren dat er dit jaar sprake zal zijn van een overschrijding. Er is een toename van 
duurdere maatwerkarrangementen (individueel vervoer en niet reguliere ritten die niet binnen het 
bestek vallen). Toename wordt dus niet veroorzaakt door volume leerlingen( deze is zo goed als 
stabiel), maar toename volume duurdere maatwerkritten.
De raming van meerkosten bedraagt voor 2019 € 125.000 is aangegeven in de Berap. Dit heeft ook 
een doorwerking in de begroting 2020, echter hier wordt nog een positief effect verwacht door 
uitstroom van leerlingen die t.g.v. inzet van het persoonlijk vervoersplan, zelfstandig kunnen reizen en 
geen gebruik meer hoeven te maken van het aangepast vervoer, als we dit verrekenen worden de 
meerkosten ten gevolge van deze oorzaak voor 2020 € 100.000. Dit is in deze begroting verwerkt. Dit 
is nog exclusief indexering. Er is vrees dat dat de zgn. NEA-index, die van toepassing is, fors gaat 
stijgen (meer dan 5%) in verband met het afschaffen van de BPM-teruggaveregeling voor 
taxibedrijven. De index wordt later dit najaar bekend.
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