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Voorstel 

Op 22 april 2014 is door het dagelijks bestuur van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. Nadien is dit stuk aan de raden van de deelnemende gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen toegezonden om in de gelegenheid te worden gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar 
voren te brengen. 
De raad van de gemeente Dinkelland wordt voorgesteld om: 

 kennis te nemen van de programmabegroting 2015  Openbaar lichaam Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen. 

Overwegingen 

Op 22 april 2014 is door het dagelijks bestuur van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2015 en op 24 april 2014 is de 
programmabegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De raden 
worden in de gelegenheid gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te brengen. 
 
Hierbij wordt voldaan aan artikel 25, eerste en vierde lid, van de gemeenschappelijke regeling 
Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland, waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de 
programmabegroting zes weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij 
het dagelijks bestuur hun zienswijze over de programmabegroting naar voren brengen. 
 
Argumentatie 
De programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling bevat de financiële aspecten die 
verband houden met de bedrijfsvoering van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, die tot en met het 
boekjaar 2012 waren ondergebracht in de afzonderlijke begrotingen van Dinkelland en Tubbergen. 
Vanaf het boekjaar 2013 kent Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn eigen begroting.  
Onder bedrijfsvoeringskosten wordt verstaan: de (primaire en secundaire) kosten van het personeel 
en de zaken die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, zoals huisvesting, ICT en tractie. 
 
Met betrekking tot de wijze waarop deze kosten worden verdeeld over de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen hebben de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen op respectievelijk 18 en 17 
september 2012 ingestemd met het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland. In dit Verrekenmodel is als 
verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen opgenomen: 

 Dinkelland: 56,35% 

 Tubbergen: 43,65% 
 
Bijgevoegde programmabegroting 2015 geeft verder invulling aan vorenstaande. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

   

 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 

 
  



 

   

 

raadsbesluit 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014 I14.015498; 

 
gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit 

Kennis te nemen van de programmabegroting 2015 van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. 

 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 24 juni 2014 

 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


