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Voorstel 

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, 

Crematoria Twente en Stadsbank Oost Nederland. De ontwerpbegroting 2015 van de 
gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Twente, Werkvoorzieningsschap Oost Twente en 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen worden / zijn separaat in de raad behandeld. 
 

Overwegingen 

Door de dagelijks besturen van genoemde gemeenschappelijke regelingen is recent de 

ontwerpbegroting 2015 aan uw raad toegezonden, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld hierop 

desgewenst zienswijzen naar voren te brengen. In het verleden werden dergelijke 
ontwerpbegrotingen via de lijst van ingekomen stukken ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

Mede in het licht van het rapport van de Rekenkamercommissie over verbonden partijen, is in 2011 
voor het eerst getracht om uw raad op meer gestructureerde wijze te informeren over de 

ontwerpbegrotingen. Dit blijkt echter nog steeds een weerbarstige materie, nu de diverse 

gemeenschappelijke regelingen ieder hun eigen procesgang kennen. Het gestroomlijnd aanbieden van 
de diverse ontwerpbegrotingen 2015 aan uw raad is dan ook niet geheel geslaagd. Enerzijds hangt 

dat samen met de diverse aanlevermomenten van de verschillende ontwerpbegrotingen, anderzijds 
hangt dat samen met de beoogde vaststelling van de begroting 2015 in de algemeen besturen van de 

diverse gemeenschappelijke regelingen. Deze vaststellingsmomenten sluiten niet altijd goed aan op 

het vergaderrooster van uw raad.  
 

Het college adviseert de gemeenteraad m.b.t. de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente een 
zienswijze in te dienen op twee onderdelen: 

1. De Regio Twente wordt opgeroepen om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen met 
€ 500.000, wat ook de intentie was achter de bezuinigingsoperatie van € 1,6 miljoen. Dit 

betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2014 gelijk moet blijven aan die van 2013. 

2. De Regio Twente wordt opgeroepen om de bezuiniging van € 275.000 niet als stelpost in de 
begroting 2015 te verwerken, maar concreet aan te geven waar deze kostenverlagingen en/of 

opbrengstenverhogingen gerealiseerd gaan worden. 
 

Financiën 

De uit de diverse ontwerpbegrotingen 2015 voor Dinkelland voortvloeiende financiële consequenties 
zullen worden meegenomen in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de gemeente. 

 
 

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 27 mei 2014; 

 
gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit 

 
 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regelingen 

Crematoria Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een 

zienswijze. 

 Voor de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente een zienswijze in te dienen voor wat 

betreft de volgende twee onderdelen: 
1. De Regio Twente wordt opgeroepen om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen 

met € 500.000, wat ook de intentie was achter de bezuinigingsoperatie van € 1,6 
miljoen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2014 gelijk moet blijven aan die 

van 2013. 

2. De Regio Twente wordt opgeroepen om de bezuiniging van € 275.000 niet als stelpost 
in de begroting 2015 te verwerken, maar concreet aan te geven waar deze 

kostenverlagingen en/of opbrengstenverhogingen gerealiseerd gaan worden. 
 

 

 
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 
 

 

      
 


