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Datum

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief sturen wij u een aanvullende annotatie op de agenda van de Regioraad Regio
Twente op 2 juli 2014, deze brief is een aanvulling op de eerder per brief verzonden annotatie
(1017453).
I Proces
De regioraadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Rijssen-Holten (19.30u, Schild
1, Rijssen). Inmiddels is de gehele agenda van de regioraadsvergadering bekend.
De agenda en de voorstellen die tijdens de Regioraad ter besluitvorming voorliggen zijn te vinden
op de website van de Regio Twente: http://regiotwente.nl/bestuur/255-regioraad/regioraadvergaderingen-2014/742-vergadering-2-juli-2014.
Over de onderwerpen Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2015 hebben wij u in een eerdere
brief (1017453) al een annotatie verzonden.
II Inhoud
Presentatie Pioneering
Voorafgaand aan de vergadering zal er een presentatie gehouden worden door Jan Breteler,
directeur Pioneering en Alfons Wispels, Raedthuys inzake Pioneering incl. Woondroom van 19.30
uur tot 20.00 uur.
Achtergrondinformatie:
Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. De bouw is
economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de
beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw
wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van
grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Deze tijd vraagt dan ook om
slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend
ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te
creëren. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen. Pioneering is hèt
platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in de Twentse bouwketen, zodat
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nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Twentse bouwsector. Kortom:
“Twente: de Innovatieve Bouwregio van Nederland”. (www.pioneering.nl)
Agenda
1.

Opening/Mededelingen
---

2.

a. Verslag vergadering d.d. 12 februari 2014
b. Verslag vergadering d.d. 5 juni 2014
---

3.

Ingekomen stukken
Voorstel:
De volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:
1.
Mirtonderzoek goederenvervoercorridor Oost - Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
2.
Jaarverslag 2013 en persbericht - Overijsselse Ombudsman.
3.
Motie inzake standpunt ta.v. winning van schalie- en steenkoolgas - Raad gemeente
Oldenzaal .
Annotatie:
Conform voorstel.

4.

Jaarstukken 2013
Zie annotatie in onze voorgaande brief (1017453), die geagendeerd staat voor de Politieke
Markt van 24 juni 2014.

5.

Bestuursrapportage 2014
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na
bestemming voor 2014 van € 160.000 (positief)
2. Kennis te nemen van het beschikbare bedrag van € 382.000 voor CAO ontwikkelingen.
3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen.
4. De afgesproken fasering over de jaarschijven 2014-2017 met betrekking tot de
aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1.600.000 ongewijzigd te laten.
In de berap 2014 worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 op het gebied
van voorgesteld beleid en de financiën in beeld gebracht. Dit beeld ziet er samenvattend
als volgt uit:
1. De ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2014 liggen
nagenoeg allemaal op schema van uitvoering.
Financieel totaal overzicht:
2.1 De prognose van het rekeningresultaat (reguliere bedrijfsvoering) na bestemming 2014
zal naar verwachting € 160.000 positief zijn. Het positief saldo wordt veelal veroorzaakt
door incidentele meevallers.
2.2 Binnen genoemd positief rekeningresultaat van € 160.000 is een bedrag van € 382.000
beschikbaar voor CAO ontwikkelingen (2% van de geraamde loonsom).
2.3 Het nadelig verschil ten opzichte van het geraamde financieringsresultaat van €
340.000 is becijferd op € 200.000 hetgeen wordt opgevangen binnen de begroting 2014
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Ombuigingstaakstellingen:
3.1 De ombuigingstaakstelling 2010-2012 van € 2.500.000 is in 2013 voor 100%
gerealiseerd.
3.2 Met betrekking tot de nog te realiseren taakstellingen voor de niet gecompenseerde
prijscompensatie voor de jaren 2012 en 2013 (totaal € 188.247) resteert voor de GGD nog
een restanttaakstelling van afgerond € 15.000 hetgeen naar verwachting in 2014 wordt
gerealiseerd. Realisatiegraad van deze taakstelling bedraagt op dit moment 93%.
3.3 Conform planning van het meerjarenperspectief JGZ 0-4 jaar wordt in 2014 budgettaire
neutraliteit bereikt ten aanzien van de integratie van de JGZ 0-4 jaar.
3.4 De aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017 van € 1.600.000 laat met
betrekking tot de geraamde taakstelling voor de jaarschijf 2014 (€ 780.000) een
realisatiegraad zien van 93%, ofwel nog € 53.300 te realiseren. In het najaar van 2014 zal
een nader voorstel worden aangeboden met betrekking tot de verdere concretisering van
de restanttaakstellingen voor de jaren 2014-2017.
Met betrekking tot de taakstelling voor Recreatieve Voorzieningen zal in 2014 een
onttrekking plaats vinden van € 378.000 vanuit de gevormde reserve ter dekking van de
restanttaakstelling. Per saldo is er op dit moment een ombuiging gerealiseerd van €
225.000 voor dit taakveld.
Annotatie:
Het DB merkt nadrukkelijk op dat het streven erop gericht blijft om de gemeentelijke
bijdrage 2014 niet te laten stijgen ten opzichte van 2013. Gezien onze opmerkingen bij de
Programmabegroting 2015 onderschrijven wij dit streven en dringen er bij het DB op aan
dat de vastgestelde ombuigingen geheel ingevuld worden. Deze eerste bestuursrapportage
geeft de stand van zaken weer bij de Regio, wij adviseren u dan ook om in te stemmen met
beslispunt 1 tot 3.
Met betrekking tot beslispunt 4 over de fasering van de ombuigingstaakstelling van 1,6
miljoen, verwijzen wij naar onze opmerkingen bij de Programmabegroting. Daar dringen
wij aan op verregaande ombuigingen bij de Regio. Wij adviseren u dan ook om niet met dit
beslispunt in te stemmen.
6.

Programmabegroting 2015
Zie annotatie in onze voorgaande brief (1017453), die geagendeerd staat voor de Politieke
Markt van 24 juni 2014.

7.

Benoeming leden in Euregio-organen
Bijbehorend voorstel wordt door de Regio nagezonden.

8.

Rondvraag
---

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,
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