gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om
eventuele vragen te stellen over de voorlopige jaarstukken 2016, alsmede om eventuele zienswijzen ten
aanzien van de programmabegroting 2018 in te
dienen.
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Voorstel:

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om
vragen te stellen over de jaarstukken 2016 en
geen zienswijzen indienen over de programmabegroting 2018 van de Regio Twente.

Argumenten
1.1
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt de Regio
Twente vóór 15 april aan de raden de algemene
financiële en beleidsmatige kaders van de begroting
voor het volgende jaar en de voorlopige jaarrekening
van het afgelopen jaar toe. Op 7 april 2017 heeft uw
raad een brief ontvangen van het Dagelijks Bestuur
van de Regio Twente. In deze brief staat dat de

1.2
In de jaarstukken 2016 wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per
programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het door de Regio Twente in
dat jaar gevoerde financiële beleid en beheer. De
accountantscontrole over de jaarstukken 2016 dient
nog plaats te vinden. Naar aanleiding van de
accountantscontrole is het mogelijk dat de jaarstukken 2016 alsmede het jaarrekeningresultaat
aangepast dienen te worden. De jaarstukken 2016
treft u als bijlage aan.
1.3
De algemene financiële en beleidsmatige
kaders zijn opgenomen in de programmabegroting
2018. Met deze begroting wordt inzicht gegeven in de
beleidsambities per programma en de daarvoor
benodigde financiën in 2018. De programmabegroting is opgesteld conform de financiële
uitgangs- en aandachtspunten voor verbonden
partijen van de Twentse gemeenten en een aantal
uitgangspunten die niet rechtstreeks tot een wijziging
van de gemeentelijke bijdrage leiden.
De programmabegroting treft u als bijlage aan.

1.4
Behandeling in het Portefeuilleberaad Middelen
van 12 april 2017. heeft ertoe geleid dat gemeenten
niet hoeven bij te betalen. Dit in tegenstelling tot het
eerder door de Regio Twente gedane voorstel. Het
ontstane tekort na bestemming zal worden onttrokken uit de algemene reserve van Regio Twente.

Uitvoering
Deelnemers aan de Regio Twente kunnen eventuele
vragen en zienswijzen schriftelijk indienen bij het
Dagelijks Bestuur van de Regio Twente en worden,
voorzien van een reactie, behandelend

in de

vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juli
2017.

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 van
de Regio Twente voor kennisgeving aan te nemen en
hierover geen vragen te stellen of zienswijzen in te

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,

dienen.
Risico

Op dit moment zijn er geen specifieke concrete risico’s
voorzien.

Alternatieven

Uw gemeenteraad kan besluiten om wel vragen te
stellen over de jaarstukken 2016 en/of zienswijze in te
dienen over de programmabegroting 2018.
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