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1. De Programmabegroting 2021: ‘Een nieuwe realiteit’ vaststellen 

2. De 8e programmawijziging 2020 met betrekking tot het MJOP vaststellen 

Argumenten 

1.1 Deze programmabegroting 2021 ziet het licht in een turbulente tijd. Corona heeft grote 

gevolgen voor onze samenleving en gemeente. En dat terwijl de begroting al enkele jaren 

onder druk staat door te lage rijksbijdragen. Om toch financieel gezond te blijven en een 

sluitende begroting te presenteren is het nemen van nieuwe maatregelen onvermijdelijk. Dit 

doen we zorgvuldig, zodat maatschappelijk waardevolle voorzieningen en verbanden 

behouden kunnen blijven en de lasten gespreid worden. En tegelijk hebben we er oog voor 

om te blijven investeren, door kansen te pakken die voor de toekomst van Hof van Twente 

belangrijk zijn. De aankoop van het TSB-terrein is hiervoor illustratief. 

1.2 De Programmabegroting 2021 is gebaseerd op de zomerbrief 2020 die in juli 2020 door 

de raad is behandeld. Het budgettair perspectief, de keuzes voor nieuw beleid en de 

(financiële) uitgangspunten waren in hoofdlijnen al opgenomen in de zomerbrief 2020. De 

nieuwe ontwikkelingen sindsdien, zoals verwoord in de 2e bestuursrapportage 2020, zijn 

hieraan toegevoegd. 

1.3 Het budgettair perspectief voor 2021 en volgende jaren toont een structureel tekort. Om 

een financieel gezonde gemeente te blijven is een passend antwoord in de vorm van nieuwe 

(aanvullende) dekkingsmaatregelen onvermijdelijk. Want zolang structurele verhogingen in 

de rijksbijdragen uitblijven, zijn we genoodzaakt om opnieuw onze uitgaven te verminderen 

en/of inkomsten uit heffingen te verhogen. Deze programmabegroting bevat hiervoor 

voorstellen voor structureel zo’n 2 miljoen euro. 

1.4 Tegen de achtergrond van de maatregelen die we vorig jaar al moesten nemen, is met 

het nu gepresenteerde pakket aan maatregelen de grens wat ons college betreft wel bereikt. 

We srijden in ons voorzieningenniveau. Als we nog dieper moeten gaan, dan tasten we het 

basisniveau aan waar we als gemeente voor willen staan. 

1.5 Uitgangspunt is dat we de lasten spreiden over de verschillende taakvelden en dat 

voorkomen wordt dat inwoners hier onevenredig door worden geraakt. Onvermijdelijk is 

echter dat zij de gevolgen hiervan zullen gaan merken. Wij realiseren ons hierbij goed dat in 

enkele gevallen sprake is van een stapeling van (nieuwe en bestaande) maatregelen. We 

realiseren ons ook dat we een extra offer vragen aan onze inwoners. Tegelijkertijd zijn we 

gedwongen onze dienstverlening te versoberen. Maar we doen dit slechts in beperkte mate, 

want we willen perse een gemeente blijven met een sociaal gezicht. druk op de rijksoverheid 

om gemeenten structureel te compenseren zetten we dan ook onverminderd voort. 



1.6 In de programmabegroting hebben, gezien de financiële situatie, slechts enkele 

onderwerpen opgenomen als nieuw beleid. Zo gaan we (samen met het Rijk en de provincie) 

in het kader van de verkeersveiligheid bijdragen in de beveiliging van 8 niet actief beveiligde 

overwegen (NABO's) gelegen in onze gemeente. Daarnaast gaan we een visie opstellen 

over hoe in de toekomst de bermen en sloten zo duurzaam mogelijk onderhouden kunnen 

worden met oog voor biodiversiteit en maken we ruimte om de structurele kosten hiervan te 

dekken. We honoreren het verzoek van de voetbalvereniging Rood-Zwart uit Delden om een 

wijkvoorziening te worden, vergelijkbaar met 't Doesgoor in Goor. Hiervoor is in samen- 

werking met Salut een plan ontwikkeld. Wij gaan hier een structurele subsidie voor beschik- 

baar stellen. Datzelfde doen we voor het Taalpunt/taalcafé, dat al langer bestaat, maar 

telkens met incidentele middelen werd gefinancierd. We doen dit in afwachting van de 

nieuwe wet Inburgering. 

1.7 De jaarschijf 2021 van de programmabegroting is niet structureel sluitend, maar de 

laatste drie jaarschijven wel. Daarmee voldoet de begroting aan het vereiste van een 

structureel sluitende begroting. 

1.8 Wij vinden het verstandig om geen inbreuk te maken op de financiële ruimte die er nog is 

in de algemene reserve. Let wel: dit zijn incidentele middelen. Gezien de onzekere tijden 

hebben wij deze middelen (plm. 1 miljoen euro in 2024) niet ingezet als dekkingsmiddel. Het 

vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve, Reserve majeure projecten en Reserve 

grondexploitatie is (per einde 2024) bij elkaar € 1,38 miljoen. Het begrotingssaldo 2021 wordt 

onttrokken aan de Algemene reserve. 

1.9 De uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds zijn niet meegenomen bij het 

opstellen van de begroting. U krijgt daarover van ons, net als in voorgaande jaren, een 

afzonderlijke raadsbrief. 

1.10 Op 20 oktober is er een mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de programma- 

begroting 2021 tijdens het technisch vragenuur dat om 19.30 uur begint. Uw hebt als 

raadsleden daarna de mogelijkheid om ook schriftelijk vragen te stellen. Wij verzoeken u 

deze uiterlijk 25 oktober in te leveren. Deze vragen worden dan uiterlijk woensdag 28 

oktober schriftelijk beantwoord. 

2.1 Besluitvorming over en vaststelling van het MJOP heeft plaatsgevonden tijdens de 

raadsvergadering van 6 oktober 2020. Vervolgens vindt wijziging van de begroting plaats bij 

het eerstvolgende moment van de P&C-cyclus en dat is deze Programmabegroting 2021- 

2024. 

Risico’s 

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de risico's met mogelijk financiële effecten 

geïnventariseerd. Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstandscapaciteit aan de 

weerstandsratio voldoet. 

Alternatieven 

Om niet onder het preventief toezicht te vallen dient voor 15 november een besluit genomen 

te worden over de Programmabegroting. De gemeenteraad kan de begroting amenderen, 

maar daarbij is het wel van belang om bij eventuele meerkosten het amendement te voorzien 

van financiële dekking. 



Vervolg 

Na vaststelling van de begroting wordt deze verstuurd naar de provincie en het CBS. Het 

college kan binnen de kaders van de begroting vervolgens aan de gang met de in de 

begroting uitgesproken beleidsvoornemens. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de buggemeester, 
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