
  

Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Regio Twente, programmabegroting 201 

en jaarstukken 2015 

Registratienummer: 592523 

Voorstel: 

1. Over de (voorlopige) jaarstukken 2015 van de 

Regio Twente geen technische vragen stellen 

2. Op de Programmabegroting 2017 geen ziens- 

wijzen indienen en met de begroting instemmen   
  

Argumenten 

1.1 Het bestuur van de Regio Twente stelt u in de 

gelegenheid technische vragen te stellen over de 

voorlopige jaarstukken. Op 23 juni behandelt het 

Algemeen Bestuur van de Regio Twente de jaarstukken 

en begroting 2017. De gemeenteraden van de 

aangesloten gemeenten zijn uitgenodigd om uiterlijk 

1 juni 2016 eventuele (technische) vragen te stellen. 

Ook omdat de Regio Twente volgens de in november 

2015 vastgestelde Nota verbonden partijen behoort tot 

de top X verbonden partijen is het beoordelen van de 

jaarstukken en begroting van de Regio Twente door de 

raad passend. 

1.2 Het college ziet geen aanleiding u voor te stellen 

technische vragen te stellen over de voorlopige 

jaarstukken. De jaarrekening van de Regio Twente sluit 

met een resultaat op reguliere bedrijfsvoering van 

€ 1.356.000. Na resultaatbestemming (£ 172.097 naar 

egalisatie/algemene reserve en € 638.391 ten behoeve 

van invoer Individueel Keuze Budget personeel), 

resteert een saldo van € 545.494. Het aandeel Hof van 

Twente daarin is € 36.311. Dit wordt meegenomen bij 

de 1° Berap 2016. 

21 U hebt de wettelijke positie om als gemeenteraad 

zienswijzen in te dienen op de ter instemming voorge- 

legde begroting van de Regio Twente. U mag op basis 

van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

(WGR) als raad over de concept-begroting 2017 van de 

Regio Twente een zienswijze kenbaar maken. 

Wij vinden het voor de hand liggend dit vanuit het 

college te faciliteren. Daarom bereiden wij hiermee een 

raadsbesluit voor uw reactie op de stukken van Regio 

Twente voor. De raad kan het college volgen in haar 

voorstel, maar kan dat voorstel ook amenderen. 



Uiteindelijk is het altijd de raad die met haar besluit 

invulling geeft aan de uitnodiging om eventuele 

zienswijzen in te dienen. Het college zorgt dat het 

raadsbesluit aan het bestuur van Regio Twente 

kenbaar wordt gemaakt. 

2.2 Hetcollege ziet geen aanleiding u voor te stellen 

zienswijzen in te dienen op de ter instemming voorge- 

legde begroting van de Regio Twente. In de 

Programmabegroting 2017 is nog geen nieuw beleid 

opgenomen. Verklaring daarvan is dat het - gelet op de 

te late besluitvorming over de inrichting van de Twentse 

samenwerking en het vroege tijdstip van opleveren van 

de begroting - niet gelukt is om in de begroting 2017 

eventueel nieuw beleid en bijbehorende dekking op te 

nemen. En dat dit betekent dat eventuele nieuwe 

beleidsvoorstellen met een begrotingswijziging in de 

begroting 2017 verwerkt zullen gaan worden. 

Feitelijk wordt in het Algemeen Bestuur op 23 juni een 

begroting zonder ‘nieuw beleid’ vastgesteld. In de 

zomermaanden vindt discussie over nieuw beleid 

plaats. De daaruit eventueel volgende begrotings- 

wijziging kan dan in een (extra) vergadering van het 

Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aldus het 

portefeuilleberaad Middelen. 

Het portefeuilleberaad Middelen is van mening dat 

nieuw beleidswensen niet zonder meer mogen leiden 

tot kostenuitzetting van de begroting Regio Twente. 

Indien het Algemeen Bestuur wenst in te stemmen met 

nieuw beleidsvoorstellen, dan dient ze dat zorgvuldig, in 

overleg met alle betrokkenen en met oog voor de 

gemeentelijke budgettaire positie te doen. 

Overigens levert deze begroting een nadeel op ten 

opzichte van de in de gemeentelijke meerjaren- 

begroting opgenomen middelen. Dit wordt volledig 

verklaard door het feit dat de begroting 2017 Regio 

Twente geïndexeerd is voor stijging van lonen en 

materiële kosten. Dit nemen wij mee in de 1° Berap 

2016. 

Risico’s 

Dit voorstel brengt geen financiële risico's met zich 

mee. De financiële positie en meerjarenbegroting van 

de Regio Twente loopt redelijk in de pas met eerder 

gegeven financiële kaders. 

Alternatieven 

U heeft de keuze om anders tegen de voorgelegde 

stukken aan te kijken en wel vragen over de 

jaarstukken 2015 te stellen of zienswijzen op de 

begroting 2017 in te dienen. 



Uitvoering 

Uw besluit over het indienen van vragen over de 

jaarstukken en het indienen van zienswijzen op de 

begroting 2017 zal onmiddellijk ter kennis aan het 

Dagelijks Bestuur van de Regio Twente worden 

gebracht. 

De Regio Twente geeft de gemeenteraden tot 1 juni de 

mogelijkheid (technische) vragen over de jaarstukken in 

te dienen of zienswijzen op de begroting 2017 in te 

dienen. Wij hebben niet zo spoedig na ontvangst van 

de stukken van de Regio Twente een besluit kunnen 

nemen. Daardoor is deze planning binnen het 

vergaderschema van de raad niet haalbaar. 

Daarom hebben wij gekozen voor het alternatief om dit 

raadsvoorstel in de raad van 21 juni te behandelen. 

Dat heeft tevens als voordeel dat de op 23 mei 

ontvangen definitieve jaarstukken in dit voorstel 

meegenomen kunnen worden. 

  
(geanonimiseerd)

Op 23 juni vergadert het Algemeen Bestuur van de 

Regio Twente over deze stukken. Het raadsbesluit kan 

dan door de vertegenwoordiger van Hof van Twente in 

het Algemeen Bestuur meegenomen worden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

    

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen drs. M. Nauta-van Moorsel 


