
 

 

Onderwerp 

Addendum op de programmabegroting 2023 

Datum 

14 april 2022 

Uw kenmerk 

- 

Ons kenmerk 

 2022-000266 

Aan de gemeenteraden van de aan 

SamenTwente deelnemende gemeenten 

Behandeld door 

Nienke Belderink 

E-mail 

n.belderink@regiotwente.nl 

Doorkiesnr. 

- 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 13 juli 2022 behandelt het algemeen bestuur van SamenTwente tijdens zijn 

vergadering de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van 

SamenTwente. Middels deze brief bieden wij u een addendum op de begroting 

van 2023 aan. Dit addendum betreft (de financiële effecten van) het 

meerjarenperspectief van het onderdeel Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp 

Twente (OZJT). We verzoeken u dit addendum te betrekken bij de behandeling 

van de regionale begroting 2023 zodat u een integrale afweging kunt maken en 

een eventuele zienswijze gelijktijdig kunt indienen, voor zowel de regionale 

primaire begroting 2023 als het voorliggende addendum. 

 

Inleiding 

Op 2 maart is in het middagdeel van de Twentedag opiniërend gesproken over 

het meerjarenperspectief OZJT. Er is een breed bestuurlijk draagvlak om de 

meerjarige financiële consequenties van het perspectief op te nemen in de 

begroting 2023 zodat uw raad een integrale afweging kan maken. Het 

meerjarenperspectief OZJT is door ons algemeen bestuur op 7 april vastgesteld 

met de intentie om de financiële effecten hiervan structureel op te nemen in de 

begroting vanaf 2023. Omdat de primaire begroting 2023 van SamenTwente 

reeds in een afrondend stadium is, is het besluit van 7 april niet verwerkt in deze 

begroting. In afstemming met het algemeen bestuur hebben wij op 9 maart 2022 

ingestemd met de procedure om de financiële effecten door middel van een 

addendum op de begroting 2023 aan uw raad aan te bieden.  

 

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 

De primaire programmabegroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 45,6 

mln. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 33,3 mln. Vanuit dit 

addendum zal de omvang en gemeentelijke bijdrage met € 1,2 toenemen. Voor 

de nut en noodzaak en voor een nadere specificatie van de kosten verwijzen wij u 

naar de bijgevoegde AB adviesnota en het meerjarenperspectief OZJT.  
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Reactietermijn 

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 14 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten 

aanzien van het addendum op de programmabegroting gelijktijdig met de 

programmabegroting 2023 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden 

met een reactie van ons bestuur behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 

13 juli 2022. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

dagelijks bestuur, 

secretaris,      voorzitter, 

        

 

 

 

drs. S. Dinsbach      drs. C.F.M. Bruggink 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. AB Adviesnota meerjarenperspectief OZJT 

2. Meerjarenperspectief OZJT, beslisdocument 

 

 

 

 

 


