
 

 

MOTIE 
Raadsvergadering 26 mei 2020 

Agendapunt 10 

Voorstel inzake wensen en bedenkingen verbonden partijen 

Onderwerp: OLCT 

Indiener: fractie(s) VVD, BurgerBelangen Dinkelland, CDA, GroenLinks 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 26 mei 2020 

 

 

Constaterende: 

 
Dat ter behandeling en vaststelling voorligt het voorstel kennis te nemen van de ontwerpbegroting 
2021 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (hierna OLCT). 
 
Dat het OLCT een gemeenschappelijke regeling is waaraan 12 gemeenten in Twente en de 
Achterhoek deelnemen, waaronder ook de gemeente Dinkelland. 
 

Dat door de gedeeltelijke eigen financiering van de bouw- en verbouwkosten en de compensatie van 

een verliesgevend boekjaar 2018 geen uitkering van basisdividend toelaat over 2018 (uitkering aan 

gemeenten in 2019) en 2019 (uitkering aan gemeenten in 2020). 

 

Dat volgens de meerjarenbegroting van OLCT de solvabiliteit van CT BV ook de jaren 2021-2024 nog 

nodig heeft om het vereiste niveau van 30% weer te halen. 

 

Dat zodra de CT BV weer winst gaat maken er een moment ontstaat waarop weer winst aan het 

OLCT kan worden uitgekeerd, waarna er ruimte ontstaat voor dividenduitkering aan gemeenten. 

 

Dat de gemeente Dinkelland voor de jaren 2021 en verder jaarlijks €12.000 aan dividenduitkering 

heeft geraamd.  

 

Dat deze raming dus naar beneden bijgesteld dient te worden naar €0 en de gemeente Dinkelland 

hierdoor de komende jaren geen dividenduitkering van het OLCT hoeft te verwachten. 

 

 

Overwegende: 

 

Het belangrijk te vinden om crematoriumfaciliteiten binnen de Regio Twente te hebben, maar het in 

(mede) eigendom hebben niet noodzakelijk te vinden. 

 

 

Spreekt uit: 

 

Niet te willen wachten totdat de solvabiliteit van de CT BV weer boven het vereiste niveau van 30% zit 

om vervolgens over te kunnen gaan op uitkering van dividend richting gemeenten. 

 

 

 

 

 



 

 

Draagt het college op: 

I. Op basis van een onderzoek de pro’s en contra’s van deelname in het OLCT in beeld 

te brengen en daarbij o.a. te betrekken: 

-het criterium publiek belang; 

-de vraag hoe de overige deelnemende gemeente in Twente hier in zitten. 

II. De raad op basis van de onderzoeksresultaten een voorstel te doen over het al dan 

niet voortzetten van de huidige relatie met het OLCT als verbonden partij. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Denekamp, 26 mei 2020    

 

fractie VVD Dinkelland, Joris Poffers 

fractie BurgerBelangen Dinkelland, Jan Broekhuis 

fractie CDA, Edo van Bree 

fractie GroenLinks, Wilma Schouten 


