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RAADSVOORSTEL                                                                   
 
 
Datum:       12 mei 2015 
Nummer:                                   
Onderwerp: ontwerp-begroting 2016 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oost  
        Twente 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Oost Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze. 
 

Aanleiding voor dit voorstel 
In artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting, voordat deze aan het algemeen bestuur ter 
vaststelling wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Dinkelland maakt deel uit van de volgende gemeenschappelijke regelingen: 

 Regio Twente 

 Veiligheidsregio Twente 

 Stadsbank Oost Nederland 

 Crematoria Twente 

 Werkvoorzieningschap Oost Twente 

 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  
 
De ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Stadsbank Oost 
Nederland, Veiligheidsregio Twente, Crematoria Twente en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
zijn/worden separaat in de raad behandeld. Werkvoorzieningschap Oost Twente heeft niet voldaan 
aan haar plicht om voor 15 april een ontwerpbegroting bij de gemeente in te dienen. Dit raadsvoorstel 
behandelt alleen de nagekomen ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Oost Twente. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De raad van Dinkelland kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn 
zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 naar voren brengen. 
 
Argumentatie  
Het college stelt voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke 
regeling Werkvoorzieningschap Oost Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze. 
 
Behandeldatum AB: 1 juli 
 
Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontmanteling van de  gemeenschappelijke regeling (GR) en 
onderliggende BV’s. De opdracht voor de liquidatie van de BV’s ligt bij de statutair directeur van Top 
Craft, terwijl voor de liquidatie van de GR een liquidatiecommissie benoemd is, bestaande uit de drie 
concerncontrollers van de deelnemende gemeenten aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Er 
wordt gekoerst op een afronding van het gehele liquidatieproces per 1 januari 2016. In de 
uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2016 is deze planning als volgt vertaald: 

 alle activa zijn overgedragen en afgewikkeld 

 het pand aan de Willem Vleertmanstraat in Oldenzaal is verkocht 

 het ambtelijk en het Priwotco personeel dat niet elders is geplaatst, komt t.l.v. de voorziening 
en drukt niet op de begroting 2016 

 
Dit betekent dat in de ontwerpbegroting 2016 voornamelijk de kosten zijn begroot voor de 
administratieve afwikkeling van het boekjaar 2015. Het advies is om in te stemmen met deze 
ontwerpbegroting, wetende dat de realistische waarde van deze ontwerpbegroting volledig afhankelijk 
is van de voortgang van het liquidatieproces. 
 
Externe communicatie 
Niet van toepassing 
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Financiële paragraaf 
De gemeentelijke bijdrage 2016 van € 3.465 moet nog worden meegenomen in de begroting 2016 van 
de gemeente Dinkelland. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 
Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Oost Twente (I15.021956)  
 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
E.M. Grobben                                       mr. R.S. Cazemier 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar Commissie  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  Commissie op  

Advies aan de raad o advies hamerstuk 
advies bespreekstuk 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 



 

 

RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum:       12 mei 2015 
Nummer:                                   
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; 
 
gelet op het advies van de commissie van 19 mei 2015; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
B E S L U I T: 
 
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Oost Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 26 mei 2015 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema        mr. R.S. Cazemier 
 
 


