Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021
Locatie: Stadhuis Enschede, digitaal uitgezonden voor belangstellenden
Tijd: 15:30 – 16:00
Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)
Lid: de heer B. Brand (Dinkelland)
Lid: de heer C. Bruggink (Hengelo)
Secretaris: de heer J.W.C. Aalders (Regio Twente)
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
De heer A.J. Gerritsen (Almelo)
De heer J. Diepemaat (Enschede)
De heer R.G. Welten (Haaksbergen)
Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)
Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)
Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)
De heer P.G. Welman (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer E. Volmerink (Tubbergen)
Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)
Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig
De heer J.H.R. Pierik (Borne)
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen), vervangen door de heer E. Volmerink
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1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Haverkamp is afwezig en laat zich vervangen door de heer Volmerink.
De heer Pierik is niet aanwezig.
2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 10 juni 2021
Vastgesteld
3. Jaarstukken 2020
Toelichting op het voorstel:
Vanaf maart 2020 staat de wereld voor ons allen op zijn kop met GGD Twente in het middelpunt van
de bestrijding van COVID-19. De impact van deze pandemie is enorm en in zijn effecten voor onze
organisatie niet met andere uitdagingen in het verleden te vergelijken. De inzet die getoond is in de
bestrijding van deze pandemie is onverminderd groot gebleven gedurende het gehele jaar en gaat
verder in 2021. In 2020 zijn ook veel belangrijke besluiten genomen door het algemeen bestuur met
betrekking tot de veranderopdracht. Door de organisatie is aan de uitwerking hiervan hard gewerkt.
Ondanks de coronacrisis en de transitie, in tijden waarbij er ook tegelijkertijd taakstellingen werden
gerealiseerd, heeft de organisatie goed weten te presteren. Mede namens de bestuurscommissies
Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente, biedt het dagelijks bestuur daarom met trots de
jaarstukken 2020 ter vaststelling aan.
Voorstel:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen met een positief rekeningresultaat van € 605.320,- na
mutaties reserves.
Dit positieve resultaat als volgt aan te wenden:
2. te bestemmen voor de incidentele voortzetting in 2021 van de formatie van
inkoop/aanbesteding en AVG ad. € 222.000,-;
3. te bestemmen voor de versterking van de automatiseringsomgeving en cyber-security ad. €
100.000,-;
4. het restant ad. € 283.320,- te bestemmen voor de frictiekosten van de veranderopdracht.
5. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2020.
Besluit:
De heer Beens licht de jaarstukken toe namens de auditcommissie. De auditcommissie adviseert
conform voorstel. De heer Beens meldt tevens dat mevrouw Bekhuis-Groothuis is gestopt als
wethouder en daarmee ook geen lid meer van de auditcommissie. De commissie zal tot de
verkiezingen doorgaan in de huidige samenstelling.
Het AB besluit conform voorstel.
De heer Gerritsen zegt te kunnen instemmen. Hij licht toe dat in de raad van Almelo opmerkingen zijn
gemaakt over het oppotten van geld en het incidenteel aanwenden van middelen voor zaken waar
geen structureel geld voor is. Dit positieve resultaat zou volgens de raad van Almelo terug moeten
naar gemeenten. De heer Welten sluit zich aan bij de opmerking van de heer Gerritsen.
4. Begrotingswijziging
Toelichting op het voorstel:
Op 1 juli 2020 heeft het AB als uitwerking van de veranderopdracht het transitieplan in hoofdlijnen
vastgesteld. In dit plan is per (te ontvlechten) onderdeel van Regio Twente een voorstel gedaan.
Daarna zijn op verschillende onderdelen door het AB nadere uitwerkingsbesluiten genomen. De
verschillende deelbesluiten in de transitie zijn weer samengekomen en integraal beschouwd op 10 juni
2021. Het AB heeft toen de bestuurlijke integrale eindtoets vastgesteld en daarmee is
veranderopdracht waartoe op 25 september 2019 is besloten, afgerond. Het moment is nu
aangebroken om de begroting van 2021 in overeenstemming te brengen met de nieuwe werkelijkheid.
In hoofdstuk 13 van de integrale bestuurlijke eindtoets zijn de financiële gevolgen van de
veranderopdracht al uitgebreid beschreven. Deze begrotingswijziging is de financiële vertaling en
uitwerking van eerder door het AB genomen besluiten en gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli
2021.
2

Voorstel:
Begrotingswijziging 2021 nr. 15 vast te stellen.
Besluit: Conform voorstel
Mevrouw Van Abbema wenst opgetekend te hebben dat vooralsnog 13 gemeenten instemmen met de
bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking, omdat Twenterand nog niet kan
instemmen. Ook na het gesprek met het DB, zijn er voor het college van Twenterand nog te veel
onduidelijkheden om de overeenkomst in dit stadium aan te gaan.
De heer Welten verklaart dat de Haaksbergen zich, op grond van preventief toezicht geen uitzetting
kan veroorloven van de gemeentelijke bijdrage.
5. Programmabegroting 2022
Toelichting op het voorstel:
Hierbij biedt het DB, mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda
van Twente de programmabegroting 2022 ter vaststelling aan. De gemeentelijke bijdrage 2022 stijgt
met afgerond € 0,5 mln. ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2021 (na wijziging).
De stijging wordt veroorzaakt door het toepassen van de actuele cao en door het toepassen van de
financiële uitgangspunten met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor het jaar 2022. Met de
brief van 10 december 2020 heeft het DB de colleges van burgemeester en wethouders geïnformeerd
over de financiële en beleidsmatige kaders van de programmabegroting 2022. Deze brief vormde de
opmaat naar de begroting 2022.
Voorstel:
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de risico’s met bijbehorend weerstandsvermogen.
Besluit:
De heer Brand licht namens het DB toe dat er nog een aantal zienswijzen zijn ingediend door raden.
Hier wordt mondeling op gereageerd, omdat deze te laat zijn ingediend om nog schriftelijk mee te
nemen. Het gaat om Haaksbergen en Oldenzaal.
De raad van Haaksbergen heeft ingebracht dat in verband met het preventief toezicht, waaronder de
gemeente staat, Haaksbergen zich geen uitzetting van de gemeentelijke bijdrage kan veroorloven. Het
DB begrijpt deze situatie en reageert dat jaarlijks getracht wordt de uitzetting van de gemeentelijke
bijdrage zo laag mogelijk te houden. De voorliggende begroting is opgesteld op basis van bestaand
beleid en de toename ontstaat volledig door indexeringen conform de afgesproken kaders van de
gemeenten.
De raad van Oldenzaal heeft ingebracht dat vanaf de begroting 2022 expliciet zou moeten worden
vermeld dat eventueel resterende overschotten bij de jaarrekening - behoudens afspraken rond
weerstandsvermogen - te allen tijde worden teruggeven aan de rechthebbende gemeenten. Het DB
reageert met verwijzing naar de reactie van het DB op de zienswijze van de gemeenteraad van Almelo
met dezelfde strekking.
Alvorens het besluit over de programmabegroting te nemen, benut de heer Welman dit bijzondere
historische moment om iets te zeggen over de geschiedenis van Regio Twente, omdat dit het laatste
besluit is van het AB van Regio Twente. Hij citeert een aantal opmerkingen van de Commissaris van
de Koningin, opgetekend in de Twentse Post bij de installatie van de toenmalige Twenteraad in 1969.
Het AB besluit conform voorstel
6. Rondvraag
De heer Welten spreekt zijn dank uit dat, ondanks de onvoorziene afwezigheid van Haaksbergen bij
de vorige vergadering, toch aandacht is gegeven aan de uitvoering van de motie Haaksbergen.
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De voorzitter overhandigt tot slot de Canon van Regio Twente aan het AB. De Canon is gemaakt om
de historie van 27 jaar Regio Twente vast te leggen. De heer Bolhaar, voormalig directiesecretaris van
Regio Twente, heeft hier aan meegewerkt en ontvangt het eerste exemplaar. De heer Bolhaar krijgt
het woord om de Canon van Regio Twente en de historie van de samenwerking toe te lichten.
De voorzitter dankt iedereen en sluit op 16:00 voor de laatste keer een vergadering van het algemeen
bestuur van Regio Twente
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