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Onderwerp
Procedure nieuw beleid/intensiveren bestaand beleid
Wij stellen u voor:
1. De huidige procedure m.b.t. voorstellen voor nieuw beleid/intensiveren bestaand beleid te
bekrachtigen.
2. Kaders c.q. handvatten voor eventueel gewenste (tijdelijke) wijzigingen daarin te benoemen,
rekening houdend met de ontwikkelingen van Regio Twente en Twentebedrijf.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Sinds 1 januari 2016 is sprake van een nieuwe wijze van Twentse samenwerking, waarbij een tweetal
collegeregelingen (Regio Twente en Twentebedrijf) de natuurlijke landingsplek vormen voor Twentse
samenwerking. Daarbij ontstaan ook vragen voor nieuwe vormen van samenwerking en/of nieuw beleid.
Op dit moment gelden daarvoor nog de kaders en afspraken van Regio Twente ‘oude stijl’, die door het
algemeen bestuur (regioraad) op 12 november 2014 zijn vastgesteld.
Beoogd resultaat
Bevestigen van de procedure voor voorstellen nieuw beleid en nieuwe vormen van samenwerking,
inclusief de financiële vertaling en integrale afweging daarvan.
Overwegingen
De huidige procedure is als volgt:
1. Voorstellen nieuw beleid en/of intensivering bestaand beleid jaarlijks in maart aan uw bestuur
ter besluitvorming voor te leggen.
2. Bij wijze van uitzondering, afhankelijk van onderbouwing en motivatie, voorstellen nieuw beleid
en/of intensivering bestaand beleid op een ander moment en via een afzonderlijk voorstel aan
uw bestuur ter besluitvorming aan te bieden.
Bovengenoemde afspraken maken een integrale afweging van voorstellen voor nieuw beleid /
intensivering van bestaand beleid en een goed proces tot afweging daarvan mogelijk. In de praktijk
betekent dit dat voorstellen tot nieuw beleid bestuurlijk en ambtelijk in het najaar van jaar t-2 worden
afgestemd/bestuurlijk worden voorgedragen. In het daarop volgende voorjaar (t-1) vindt – uiterlijk in
maart – vervolgens bestuurlijke bekrachtiging plaats door uw bestuur. Dit geschiedt in separate
voorstellen naast de programmabegroting voor jaar t. Bij instemming met voorstellen tot nieuw beleid /
intensivering van bestaand beleid vindt wijziging van de begroting (jaar t) plaats. Een voorbeeld: nieuw
beleid voor kalenderjaar 2018 wordt in het voorjaar van 2017 verwerkt in/vastgesteld met de begroting,
op basis van input die volgt uit het proces dat in het najaar van 2016 start.
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Dit proces geeft de Twentse gemeenten de gelegenheid tijdig input te leveren voor dergelijke voorstellen
en het resultaat te vertalen naar de eigen gemeentelijke begroting. Volgens de begrotingsrichtlijn 2017
voor gemeenschappelijke regelingen van de portefeuillehouders Financiën (zie bijlage 2) dienen
dergelijke voorstellen uiterlijk 1 april aan gemeenten te worden aangeleverd. Een uniform format voor
dergelijke voorstellen wordt nader uitgewerkt.
De in de inleiding geschetste nieuwe wijze van Twentse samenwerking levert naar verwachting
tussentijdse momenten op van afweging nieuw beleid (taken) / intensivering van beleid (taken). Dit kan
gevolgen hebben voor de algemene begroting/bijdrage (alle 14 Twentse gemeenten) of op een
beperktere groep deelnemers (coalition of the willing). Het huidige afsprakenkader biedt via de
uitzondering ruimte tot tussentijdse afweging. Naar verwachting levert dit de komende jaren wat vaker
een begrotingswijziging op dan in afgelopen jaren het gebruik was.
Kosten, baten, dekking
N.v.t. (betreft procedure)
Communicatie
Uw besluit inzake dit voorstel delen met bestuurscommissies en portefeuillehoudersoverleggen,
ambtelijke overleggen en belanghebbenden bij gemeenten en Regio Twente/Twentebedrijf.
Vervolg
Wijzigingen die volgen uit punt 2 van het dictum verwerken in de procedure.
Bijlagen
1. Voorstel regioraad 12 november 2014 (conform vastgesteld)
2. Begrotingsrichtlijnen 2017

Enschede, 28 januari 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing G.J.M. Vos

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 januari
2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2016

secretaris,

voorzitter,
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