
 

 

Motie      Motie met 17 stemmen voor (PvdA- 

       CDA-GL-LD) en 3 stemmen tegen 

       (VVD) aangenomen 

 
Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018 

Agendapunt 11: Begrotingen 2019 verbonden partijen 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)  

Indiener: fractie PvdA, CDA, GroenLinks 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 28 juni 2018 
 
constaterende:  
 

 dat de doelstelling van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is om zorg te 
dragen voor de continuïteit en het handhaven van een crematoriumvoorziening op 
minimaal het huidige niveau; 

 dat het OLCT deze doelstelling wil bereiken door het houden van aandelen in Crematoria 
Twente B.V;  

 dat de dividenduitkering van het OLCT overeenkomt met de afspraken die hierover door 
het bestuur van de deelnemende gemeenten zijn gemaakt;  

 dat de dividenduitkering substantieel lager is dan de gerealiseerde winst in Crematoria 
Twente B.V;  

 dat met de afronding van de nieuwbouw van crematoria in Borne en Oldenzaal de 
strategische plannen van Crematoria Twente B.V. in 2018 lijken te worden 
geëffectueerd; 

 dat de raad vanuit zijn controlerende taak voldoende inzicht wenst te hebben in de 
resultaten, risico’s en investeringsbeslissingen van OLCT en Crematoria Twente B.V;  

  
overwegende:  
 
 dat het crematorium een basisvoorziening voor onze burgers zou moeten zijn;  
 dat het onwenselijk is dat winst ten behoeve van vermogensvorming wordt nagestreefd;   
 dat het nastreven van deze winst kan leiden tot (te) hoge tarieven welke door onze 

inwoners worden betaald;  
  
draagt het college van burgemeester en wethouders op:  
  
 om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de 

jaarrekening 2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V.; op dat moment bestaat er 
zicht op het resultaat over 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan;  

 om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en 
solvabiliteitseis) die borgen dat niet meer eigen vermogen in “de onderliggende” 
Crematoria Twente B.V. achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling 
noodzakelijk is;  

 om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen 
en begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico’s en investeringsbeslissingen 
van Crematoria Twente B.V. 

  
 



 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn 
Fractie CDA, Edo van Bree 
Fractie GroenLinks, Wilma Schouten 
 

 


