
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  29 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

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

Voor informatie:  Saïd Benayad, Bedrijfsvoering  

Onderwerp:  Lopende initiatieven voor samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering 

 

1. Aanleiding 

In januari 2013 is op bestuurlijk niveau door de Twentse gemeenten een visie opgesteld om 

binnen de overlegstructuur van het SSNT (Shared Services Netwerk Twente) gezamenlijke 

initiatieven voor samenwerking te faciliteren. Deze initiatieven zijn er op gericht om door 

convergentie te komen tot effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Het college onderschrijft 

de visie om op termijn te komen tot ‘shared services’ op Twentse schaal, waar het bedrijfs-

voering betreft. Deze strategie is gebaseerd op de overtuiging dat het gemeenschappelijk 

organiseren van bedrijfsvoering voordelen kan opleveren op het vlak van de vier ‘K’s’ (Kosten, 

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kansen voor medewerkers). Voordelen die niet (of minder goed) 

haalbaar zijn in het geval een gemeente geheel zelfstandig de bedrijfsvoering uitvoert. 

Deze memo heeft als doel om de rad te informeren over de initiatieven die binnen de Hof 

worden genomen in het kader van de Twentse samenwerking. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De initiatieven tot samenwerking in de bedrijfsvoering, spelen zich af op de volgende terreinen: 

1. onderzoek naar samenwerking op het vlak van personeelsadministratie; 

2. principebesluit om op ICT-vlak te gaan samenwerken met de gemeente Hengelo; 

3. onderzoek naar aansluiting bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. 

 

ad 1. onderzoek naar samenwerking op het vlak van personeelsadministratie 

Op dit terrein is het wenselijk om de kwaliteit van de gevoerde administraties te versterken en 

de kwetsbaarheid van de formatie die met uitvoering is belast, te laten afnemen. Om dit doel te 

bereiken, is de optie ‘samenwerken met een andere gemeente’ een voor de hand liggend 

alternatief. Op dit moment worden enkele alternatieven voor de uitvoering van de 

salarisadministratie onderzocht. 
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ad 2. principebesluit om op ICT-vlak te gaan samenwerken met de gemeente Hengelo 

Door B&W is een principebesluit genomen om de uitvoerende taken die samenhangen met het 

beheren van de technische ICT-infrastructuur (servers/netwerk/werkplek) te laten uitvoeren 

door de ICT-functie van de gemeente Hengelo. De vraag of dit gaat leiden tot een definitief 

besluit in die richting, wordt bepaald op basis van een aanvullend onderzoek. In dat onderzoek 

moet de relevante randvoorwaarden en details over financiën, eventuele overgang van 

personeel, overlegstructuren en sturing, contractvorm, e.d. in detail worden uitgewerkt. 

 

ad 3. onderzoek naar aansluiting bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT); 

Het GBT is een bestaand samenwerkingsverband waarbinnen de gemeenten Borne, 

Enschede , Hengelo, Almelo, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal de heffing en inning van 

gemeentelijke belastingen hebben ondergebracht. In een nader onderzoek zal worden 

vastgesteld wat de wenselijkheid is om bij dit verband aan te sluiten. Ook hier zal het 

onderzoek zich concentreren op kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en kansen voor het 

personeel. 

3. Conclusie 

Voor de drie vermelde initiatieven geldt dat er sprake is van een onderzoeksfase waaruit de 

haalbaarheid, wenselijkheid en consequenties van het aangaan van samenwerkingsverbanden 

duidelijk moet blijken. Voor alle drie de onderwerpen geldt dat B&W een solide voorbereiding 

op definitieve besluitvorming voorstaat. Na afronding van de diverse onderzoeken, zal het 

college een standpunt innemen en als het opportuun is, één of meerdere raadsvoorstellen 

voorbereiden. 


