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Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2021 geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het voorstel
De ontwerpbegroting 2021 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor 
het jaar 2021.

Aanleiding voor het voorstel
Op 11 mei 2020 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
een voorgenomen besluit genomen over de begroting 2021. Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling is 
het bestuur verplicht deze voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat van het voorstel
• De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2021 van Noaberkracht.
• De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen op de ontwerpbegroting 

2021 van Noaberkracht.

Argumentatie
Deze begroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2021. Door het bestuur 
is beschreven wat de doelen voor het jaar 2021 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om deze doelen te 
bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn 
verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Wanneer de begroting 2021 van Noaberkracht ongewijzigd 
vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor 
benodigde middelen. Wanneer de begroting anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit 
consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen.
 
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%

Externe communicatie
De ontwerpbegroting 2021 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp. 
https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/

Financiele paragraaf
De ontwerpbegroting 2021 laat een positief resultaat zien van €424.962. Het voorstel luidt om dit positieve 
resultaat als volgt te bestemmen:
• Storten in de flexibele schil: €256.284
• De gemeentelijke bijdrage lager vaststellen met een bedrag van: €168.678. Het aandeel van 

Dinkelland is €95.050.

Uitvoering
Wanneer de begroting 2021 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze 
beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.



Evaluatie
De jaarstukken 2021 zullen in het voorjaar 2022 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Dinkelland is samen met Tubbergen deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook 
voor bij de gemeenteraad van Tubbergen. 

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 29 juni 2020
Nummer: 14 B 
Onderwerp: Noaberkracht Begroting 2021

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020, nr. 14 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 16 juni 2020;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


