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Onderwerp: Beschikking college over Reserve 

economisch sociaal participatiefonds en Reserve 

duurzaamheid 

Registratienummer: 574174 

Voorstel: 

1. Ter uitvoering van de activiteiten uit de sociaal- 

economische visie in te stemmen met dekking 

van de daarvoor naar oordeel van het college 

benodigde uitgaven ten laste van de Reserve 

economisch sociaal participatiefonds en de 

Reserve duurzaamheid en 

2. Bij de jaarrekening de gedane uitgaven te 

verantwoorden. 

  
  

Argumenten 

1.1 Om het college rechtmatig uitgaven voor 

uitvoering van de sociaal economische visie te kunnen 

laten doen dient de gemeenteraad er mee in te 

stemmen dat het college mag beschikken over de 

Reserve sociaal economisch participatiefonds en de 

Reserve duurzaamheid. Het is de bedoeling om de 

uitgaven verbonden aan de activiteiten uit de sociaal 

economische visie te dekken uit de Reserve 

economisch sociaal participatiefonds en — voor wat 

betreft de routekaart energieneutraal Hof van Twente 

uit het actieplan duurzaamheid — ten laste van de 

Reserve duurzaamheid. De gemeenteraad dient echter 

nog wel aan het college toestemming te geven om te 

beschikken over die reserves. 

1.2 De uitgaven dienen in lijn te zijn met de in de raad 

besproken activiteiten van de sociaal economische visie 

en meerjarig binnen de omvang van de betreffende 

reserves te blijven. Als de raad met dit voorstel instemt 

dan geeft hij daarmee het college de vrije beschikking 

over deze reserves ter uitvoering van de activiteiten uit 

de sociaal economische visie en de daarop gebaseerde 

actieplannen. Het gaat daarbij om de actieplannen voor 

retail, vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en 

duurzaamheid. 



2.1 Na instemming van de raad met dit voorstel 

volstaat het voor het college om achteraf verantwoor- 

ding af te leggen over deze uitgaven. Deze verant- 

woording zullen wij formeel afleggen via de jaarstukken 

(jaarverslag en jaarrekening). Daarnaast zullen wij 

overeenkomstig de op 12 januari 2016 gemaakte 

afspraken de raad ook tussentijds informeren over de 

uitvoering en resultaten van de actieplannen. 

Risico’s 

Het college houdt de met de gemeenteraad besproken 

beleidsinhoudelijke kaders (de op 12 januari besproken 

activiteiten van de sociaal economische visie) en de 

budgettaire grenzen (de omvang van genoemde 

reserves) in de gaten. Hierop wordt tussentijds gerap- 

porteerd en bij toekomstige jaarrekeningen wordt 

daarover door het college verantwoording afgelegd 

richting gemeenteraad. 

Alternatieven 

Het is mogelijk dekking aan het raadsvoorstel ook een 

begrotingswijziging te koppelen. De begroting wordt 

dan aangepast. Daar is niet voor gekozen, omdat 

moeilijk is te zeggen welk bedrag dan ter beschikking 

moet worden gesteld. Bovendien zou dan voor de duur 

van uitvoering van de sociaal economische visie elk 

jaar een dergelijke begrotingswijziging moeten worden 

vastgesteld. Dat is omslachtig. Een eenmalige 

  

(geanonimiseerd)

duidelijke uitspraak van de gemeenteraad dat het 

college mag beschikken over deze reserves ter 

uitvoering van de sociaal economische visie en achteraf 

richting raad bij jaarrekening verantwoording aflegt over 

de gedane uitgaven heeft die nadelen niet. 

Uitvoering 

Na instemming met bijgaand raadsvoorstel kan het 

college rechtmatig de uitgaven doen die aan uitvoering 

van de sociaal economische visie verbonden zijn. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaïis, de burgemeester, 

  
(geanonimiseerd)
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