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Nieuw beleid 2019 regio Twente.

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor:
•
een zienswijze in te dienen om niet in te stemmen met de formatie-uitbreiding van 2, 5 fte bij
bedrijfsvoering waarbij wel nut en noodzaak van de aandacht voor informatieveiligheid,
gegevensbescherming, privacy en inkoop wordt onderkend maar niet de omvang van de uitbreiding in
vergelijking met de capaciteit welke hiervoor in de eigen organisatie beschikbaar is;
•
de verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de formatie-uitbreiding van 1,0 fte bij het
routebureau van Recreatieve Voorzieningen te betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting
voor 2019 en volgende jaren nu de ruimte niet kan worden gevonden binnen de begroting van de
regio Twente en niet kan worden bekostigd uit bijdragen van ondernemers en af te zien van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de regio
Twente ten behoeve van besluitvorming in het AB van 31 oktober. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te
dienen dat niet ingestemd wordt met de formatie-uitbreiding bij het onderdeel bedrijfsvoering van de regio
Twente met 2,5 fte aangezien de omvang van de uitbreiding onvoldoende onderbouwd wordt. De extra
aandacht voor onderwerpen als informatieveiligheid, privacywetgeving, gegevensbeheer en inkoop wordt
onderkend maar niet de gevraagde omvang van de uitbreiding.
Daarnaast wordt voorgesteld om de verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de formatie-uitbreiding
bij het routebureau Recreatieve Voorzieningen te betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting voor
2019 en volgende jaren nu de middelen binnen de huidige begroting van de regio Twente ontbreken en de
uitbreiding ook niet structureel afgedekt wordt door bijdragen van ondernemers in de recreatieve sector. Dit
betekent dat voor dit onderdeel geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen.
Aanleiding voor dit voorstel
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Twente van 11 juli is aan de orde geweest
bijgevoegd voorstel inzake nieuw beleid 2019 betreffende de formatie-uitbreiding bij het onderdeel
bedrijfsvoering en de uitbreiding bij het routebureau Recreatieve Voorzieningen.
Het Algemeen Bestuur van de regio Twente heeft op 11 juli in meerderheid ingestemd met beslispunt 1 en
unaniem met beslispunten 2 en 3. Omdat sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan het
Algemeen Bestuur pas definitief een besluit nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn geweest
een zienswijze hierover in te dienen. De gemeenteraden zijn uitgenodigd om eventueel een zienswijze in te
dienen. Het Algemeen Bestuur zal op 31 oktober een definitief besluit nemen.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De gemeenteraad maakt van de gelegenheid gebruik zijn zienswijze in te brengen opdat in het Algemeen
Bestuur van de regio Twente tot zorgvuldige besluitvorming kan worden gekomen conform artikel 36 van de
gemeenschappelijke regeling regio Twente.
Argumentatie
De gemeenteraad dient een zienswijze in bij het Algemeen Bestuur van de regio Twente dat niet ingestemd
wordt met de formatie-uitbreiding bij het onderdeel bedrijfsvoering van de regio Twente met 2,5 fte
aangezien de omvang van de uitbreiding onvoldoende onderbouwd wordt in vergelijking met de capaciteit
welke hiervoor in de eigen organisatie beschikbaar is. De extra aandacht en nut en noodzaak van de extra
aandacht voor onderwerpen als informatieveiligheid, privacywetgeving, gegevensbeheer en inkoop wordt
ondersteund maar de gevraagde omvang van de uitbreiding niet. Wel wordt ingestemd met de formatieuitbreiding bij het routebureau Recreatieve Voorzieningen nu de middelen binnen de huidige begroting van

de regio Twente ontbreken en de uitbreiding ook niet structureel afgedekt wordt door bijdragen van
ondernemers in de recreatieve sector.
Externe communicatie
N.v.t.
Financiele paragraaf
Indien het Algemeen Bestuur in meerderheid besluit in te stemmen met de gevraagde formatie-uitbreidingen
betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage welke alsdan zal worden betrokken bij het
opstellen van de gemeentebegroting voor 2019 en volgende jaren. De verhoging van de gemeentelijke
bijdrage voor de gevraagde formatie-uitbreiding bij bedrijfsvoering bedraagt 40 cent per inwoner en de
uitbreiding bij het routebureau Recreatieve Voorzieningen bedraagt 11 cent per inwoner.
Uitvoering
N.v.t.
Evaluatie
N.v.t.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

16 oktober 2018
12 B
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, nr. 12 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 9 oktober 2018;
gelet op artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente.
De gemeenteraad besluit:
•
een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de regio Twente inzake het nieuw beleid
voor 20019 om niet in te stemmen met de formatie-uitbreiding van 2, 5 fte bij bedrijfsvoering waarbij
wel nut en noodzaak van de aandacht voor informatieveiligheid, gegevensbescherming, privacy en
inkoop wordt onderkend maar niet de omvang van de uitbreiding in vergelijking met de capaciteit
welke hiervoor in de eigen organisatie beschikbaar is;
•
de verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de formatie-uitbreiding van 1,0 fte bij het
routebureau van Recreatieve Voorzieningen te betrekken bij het opstellen van de gemeentebegroting
voor 2019 en volgende jaren nu de ruimte niet kan worden gevonden binnen de begroting van de
regio Twente en niet kan worden bekostigd uit bijdragen van ondernemers en af te zien van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

