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Indienen vragen over de jaarstukken 2017 en zienswijze met betrekking tot de programmabegroting 2019

Geachte raad,
Op 11 juli 2018 behandelt het algemeen bestuur tijdens zijn vergadering de jaarstukken
2017 en de programmabegroting 2019. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) staat dat wij 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 toezenden. De voorlopige jaarstukken 2017 en de concept
programmabegroting 2019 kunt u thans raadplegen via het extranet (Algemene Documenten
4 Planning en Control Producten) van Regio Twente.
Jaarstukken 2017

In de jaarstukken 2017 wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per
programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting. Tevens wordt
verantwoording afgelegd over het door ons in dat jaar gevoerde financiële beleid en beheer.
De jaarrekening 2017 wordt met een positief resultaat van € 195.292 afgesloten. De
accountantscontrole over de jaarstukken 2017 dient nog plaats te vinden. Naar aanleiding
van de accountantscontrole is het mogelijk dat de jaarstukken 2017 alsmede het
jaarrekeningresultaat aangepast dienen te worden.
Programmabegroting 2019

De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in de programmabegroting
2019. Met deze begroting wordt inzicht gegeven in de beleidsambities per programma en de
daarvoor benodigde financiën in 2019. 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 gemeentelijke bijdrage 2019 stijgt met € 1.313.212 ten opzichte van de gemeentelijke
bijdrage 2018 (na wijziging). Deze stijging, die aansluit op de door de 14 Twentse gemeenten
opgestelde begrotingskaders, is het gevolg van de volgende wijzigingen:
• de geraamde salarissen 2019 (+ € 321.837) t.o.v. de raming in de begroting 2018
(=met name de verwachte salarisverhoging);
• de geraamde looncompensatie 2019 (+ € 684.469) en prijscompensatie (+ € 266.823)
volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau;
• overheveling budget van VRT-GHOR naar GGD-GROP (+ € 8.000);
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toerekening omslagrente (+ € 32.083);
aanpassing Kennispunt uit gemeentelijke bijdrage (- € 575.195);
aanpassing Netwerkstad uit gemeentelijke bijdrage (- € 216.144).

Per saldo stijgt de totale gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2019 met € 521.872 zijnde
1,73%, ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2018 (na wijziging).
Reactietermijn
Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 21 mei 2018 uw eventuele vragen over
de voorlopige jaarstukken 2017, alsmede uw eventuele zienswijzen ten aanzien van de
programmabegroting 2019 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende vragen en zienswijzen
worden met een reactie van het dagelijks bestuur behandeld in de vergadering van het
algemeen bestuur op 11 juli 2018.
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

ir. G.

dr. G.O. van Veldhuizen

amminga
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