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Voorstel
1. Kennisnemen van de ontwerpbegrotingen 2021 en (voorlopige) jaarstukken 2019 van de
gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Omgevingsdienst Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam
Crematoria Twente.
2. Een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Twente
met de strekking dat Hof van Twente niet akkoord gaat met het verlengen van de periode
dat ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld en dat niet akkoord wordt gegaan met het
toerekenen van overheadkosten aan ingebrachte formatie voor facultatieve taken.
3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Twente.
4. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Twente.
5. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van SWB Midden Twente.
6. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Stadsbank
Oost Nederland.
7. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021 van het Openbaar
Lichaam Crematoria Twente.
Argumenten
1.1 Bundeling informatievoorziening en besluitvorming, planning & control-documenten van
de gemeenschappelijke regelingen . Met dit voorstel bundelen wij de procedure voor de
ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Zo wordt de informatiestroom
omtrent verbonden partijen meer gestructureerd en wordt meer overzicht geboden in de
besluitvorming omtrent alle gemeenschappelijke regelingen.
Voor de beoordeling van de ingekomen stukken is van elke gemeenschappelijke regeling
een korte samenvatting opgesteld, om een beeld te vormen van de belangrijkste keuzes en
ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen als bijlagen. Tezamen met alle ingekomen
documenten.
1.2 De gemeenschappelijke regelingen hebben conform de Wet Gemeenschappelijke
regelingen hun ontwerpbegrotingen 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Tevens wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar in de (voorlopige) jaarstukken
2019. De ontwerpbegrotingen en jaarstukken treft u als bijlagen aan.
1.3 In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat gemeenschappelijke
regelingen voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moeten vaststellen.
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om
voor vaststelling van de begroting wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten.
De verantwoordingen via de jaarstukken worden ter informatie aangeboden. Vervolgens
zullen conform de begrotingsrichtlijnen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de
vastgestelde begrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden de
opgenomen in de gemeentelijke begroting 2021.

2. Omgevingsdienst Twente
Voor de inhoudelijke toelichting van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 verwijzen wij
u naar de bijgevoegde samenvatting.
Geadviseerd wordt de volgende zienswijze in te dienen:
1. Hof van Twente gaat niet akkoord met een jaar verlenging van de ontwikkelperiode.
Motivering: Dat is nooit onze bedoeling geweest. We hadden een 3-jarige ontwikkelperiode
afgesproken. Met 3 jaar houden we druk op spoedige afronding ontwikkelperiode.
2. Hof van Twente gaat niet akkoord met toerekening van overheadkosten op door haar
ingebrachte facultatieve taken.
Motivering: Dit is in afwijking van wat vorig jaar door Hof van Twente met de Omgevingsdienst Twente afgesproken is. Voor Hof van Twente gelden daarbij ook de volgende
overwegingen: De overhead is niet gestegen door inbreng van de facultatieve taken.
Bovendien is het inbrengen van facultatieve taken met deze overheadkosten niet
aantrekkelijk voor gemeenten, want er ontstaan dan forse desintegratiekosten (behoud
overhead eigen gemeenten en extra overheadkosten vanuit de Omgevingsdienst Twente).
De inbreng van facultatieve taken leidt nu tot lagere overheadkosten op de basistaken. Dus
gemeenten die niet of relatief weinig facultatieve taken inbrengen profiteren ten laste van
gemeenten die facultatieve taken inbrengen.
Om uit deze impasse te komen geeft Hof van Twente het DB in overweging aan de
deelnemers een gewenningsperiode van 5 jaar voor te stellen, dus in 2021 20% van de aan
facultatieve taken verbonden overhead in rekening brengen, in 2022 40% etc. Om de overige
deelnemers niet met extra bijdragen te confronteren zou dit uit de Algemene reserve van de
Omgevingsdienst Twente bekostigd kunnen worden.
3. Veiligheidsregio Twente
4. Regio Twente
5. SWB Midden Twente
6. Stadsbank Oost Nederland
7. Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Voor de inhoudelijke toelichtingen van de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van
de vijf hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen verwijzen wij u naar de vijf
afzonderlijke samenvattingen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 van Veiligheidsregio
Twente, Regio Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar
Lichaam Crematoria Twente en geen zienswijzen in te dienen.
Risico’s
Voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt dat mogelijke gevolgen van de Corona-crisis
niet in de begrotingen zijn verwerkt. De gevolgen van de crisis zijn nog niet te overzien. Dit
zal wellicht tot meer, en negatievere, aanpassingen kunnen leiden dan gebruikelijk. Wanneer
er meer duidelijkheid is zullen de gemeenten worden geïnformeerd en waar nodig worden
geconsulteerd. De algemene verwachting is dat in het najaar meer duiding volgt.
Daarnaast is er, zoals bij de begroting van de Omgevingsdienst Twente aangegeven, een
risico vanwege de verdeelsleutel voor overheadkosten .
Alternatieven
Uw gemeenteraad kan besluiten om afwijkend wel of geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegrotingen 2021.
Vervolg
De zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de gemeenschappelijke regelingen. De algemene besturen zullen vervolgens, rekening houdend met de
ingediende zienswijzen, de ontwerpbegroting 2021 (on)gewijzigd vaststellen.

Behandeldata van de begrotingen 2021:
• De Omgevingsdienst Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 8 juni tegemoet.
De begroting wordt op 3 juli 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur
behandeld.
• De Veiligheidsregio Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 3 juni tegemoet. De
begroting wordt op 29 juni 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.
• De Regio Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 9 juni tegemoet. De begroting
wordt op 1 juli 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.
• De SWB Midden Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 19 juni tegemoet. De
begroting wordt op 26 juni 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.
• De begroting van de Stadsbank Oost Nederland wordt op 19 juni 2020 in de vergadering
van het algemeen bestuur behandeld.
• Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk
16 juni tegemoet. De begroting wordt op 2 juli 2020 in de vergadering van het algemeen
bestuur behandeld.
Dit voorstel is vooral gericht op de beoordeling van de actualiseren van de voorliggende
begrotingen 2021 op basis van continuering van de bestaande afspraken over de
overgedragen taken aan de gemeenschappelijke regelingen.
Daar waar mogelijk een principieel gesprek of verdieping over de uit te voeren taken
gewenst of nodig is zal op een later moment een afzonderlijk voorstel volgen.
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