
   

Motie 
 

 Onderwerp Inrichting financiën integrale projectaanpak 

 

Datum 14 juni 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 14 juni 2022; 
 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat; 

- De Raad nadrukkelijk heeft gekozen voor een integrale aanpak van het TSB 
terrein in die zin dat wonen, werken, recreëren, cultureel gebeuren en 
gezondheid een integraal en onlosmakelijk geheel dienen te vormen bij de 
vormgeving van de ontwikkeling van het TSB terrein; 

- Het daarbij noodzakelijk is dat er door de Raad een integraal budget voor het 
totale project wordt ingezet waarbij budgetten onderling uitwisselbaar zouden 
moeten zijn; 

- De raad niet bereid is om telkenmale extra budgetten beschikbaar te stellen voor 
aparte onderdelen omdat deze onderdelen als deel uitmakend van het totaal 
worden gezien; 

- Het telkenmale aanvragen van extra budgetten afbreuk doet aan de door de 
Raad beoogde en zeer gewenste aanpak waarbij nadrukkelijk de opdracht bij het 
College ligt om binnen de dan beschikbare middelen, onder andere door 
uitwisseling van budgetten, tot een vlotte en integrale, sluitende aanpak te 
komen; 

 
Besluit het College op te dragen om; 

- Bij projecten waarbij nadrukkelijk wordt besloten dat er sprake is van een totale 
en alomvattende aanpak er nadrukkelijk gehandeld dient te worden vanuit een 
projectbudget; 

- De Raad niet meer te confronteren  met kredietverzoeken voor  onderdelen die 
gezien de door de raad gekozen aanpak, integraal onderdeel uitmaken van de 
door de Raad verstrekte opdracht, 

- Slechts dan met kredietverzoeken te komen indien en voor zover het niet 
mogelijk blijkt om binnen de bestaande projectbegroting tot een sluitende aanpak 
te komen op het totale project; 

- Invulling te geven aan de inrichting van de organisatie die deze benaderingswijze 
faciliteert en ondersteunt;  

- Deze ruime handelingsvrijheid voor het College nadrukkelijk en specifiek te 
vertalen in een nauwgezette, transparante en goed controleerbare inhoudelijke 
rapportage met bijsturingskeuzes (alternatieven) voor de Raad opdat het accent 
voor de Raad kan komen te liggen op een inhoudelijke sturing; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 



 
Ingediend door: 
 
Fred Rijkens  
Partij van de Arbeid  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 14 juni 2022, 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 


