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Beschikbaar stellen begrotingspost onvoorzien
9

Voorstel regioraad
Samenvatting
In dit voorstel wordt gevraagd de begrotingspost onvoorzien beschikbaar te stellen in de
jaren 2012 en 2013 ten behoeve van het project Shared Services Netwerk Twente.
Aan de regioraad,
In onze vergadering van 20 februari jl. is gesproken over het project Shared Services
Netwerk Twente. Dit project richt zich op de mogelijkheden om de samenwerking op het
gebied van de eigen bedrijfsvoering te intensiveren.
De organisaties die de samenwerking willen intensiveren zijn de 14 Twentse gemeenten, het
Waterschap Regge en Dinkel, de Veiligheidsregio en de regio-organisatie Regio Twente.
Op 23 november 2011 hebben de 14 gemeentesecretarissen, de regiosecretaris Twente en
de secretaris van Waterschap Regge en Dinkel afspraken gemaakt over intensivering van
deze samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoeringprocessen.
Één van de afspraken die in dit overleg gemaakt zijn is het instellen van een
programmamanagement. Het programmamanagement zorgt dat er vooruitgang wordt
geboekt, interactie en onderlinge uitwisseling plaatsvindt, wordt aangejaagd en samenhang
wordt georganiseerd. Het zorgt voor communicatie, monitoring, doelbereiking maar ook dat
er stollingsmomenten zijn. Besluiten worden voorbereid en secretarissenoverleg en
ambtelijke opdrachtgevers/ projectleiders domeinen worden ondersteund.
De organisatie beheert ook www.sharedservicenetwerktwente.nl als belangrijk
communicatiekanaal.
Deze lichte organisatie bestaat uit een programmamanager met ondersteuning. De
secretaris van de Regio Twente treedt op als opdrachtgever voor de programmamanager.
De kosten van het programmamanagement en initiële kosten voor het starten van de
verschillende projecten worden begroot op € 200.000 per jaar. Deze kosten worden
gezamenlijk gefinancierd via de verdeelsleutel als opgenomen in bijlage 1. De bijdrage voor
Regio Twente bedraagt twee keer € 12.445 (voor de jaren 2012 en 2013).
Gelet op het incidentele karakter van deze kosten, stellen wij voor deze te dekken uit de
begrotingspost onvoorzien in het jaar 2012 en 2013.
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Voorstel
1. Een budget van twee keer € 12.455 beschikbaar te stellen t.b.v. Shared Services
Netwerk Twente uit de post onvoorzien in het jaar 2012 en 2013.
2. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2012, zie bijlage 2
3. Het benodigde budget voor 2013 via de programmabegroting 2013 verwerken middels
verlaging van de raming van onvoorzien 2013.
Enschede, 20 februari 2012
dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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