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Voorstel regioraad
Samenvatting
In dit voorstel wordt conform het besluit in uw vergadering van 3 juli jl. een andere
dekkingswijze voorgesteld met betrekking tot het bestemmingsvoorstel (2b) horende bij de
jaarstukken 2012 om € 27.695 bij de aan Regio Twente deelnemende gemeenten in
rekening te brengen. Voorgesteld wordt om genoemd bedrag van € 27.695 ten laste te
brengen van de exploitatie binnen het programma Service & Samenwerking in het jaar 2013.
Aan de regioraad,
In de vergadering van uw raad van 3 juli 2013 was het volgende bestemmingsvoorstel
geformuleerd bij het voorstel “Jaarstukken 2012”:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2012 en het negatieve rekeningresultaat van
€ 152.110;
2. Het rekeningsaldo over het jaar 2012 als volgt te bestemmen:
a. € 124.415 te onttrekken aan egalisatiereserves en de algemene reserve (zie
toelichting paragraaf 2.2 van de jaarstukken);
b. € 27.695 in rekening brengen bij de aan Regio Twente deelnemende
gemeenten.
Met betrekking tot het voorstel 2b is door uw raad besloten om dit bedrag niet bij de
gemeenten in rekening te brengen. Wij hebben u toegezegd met een aanvullend voorstel te
komen waarin een andere dekkingswijze wordt voorgesteld.
De jaarrekening 2012 is met inachtneming van het door uw vastgestelde beleidskader
rekeningsaldi opgesteld. Op grond van dit beleidskader vinden wij een dekking ten laste van
de egalisatiereserves van de domeinen GGD en Leefomgeving of algemene reserve, geen
gepaste dekking.
Wij stellen voor om genoemde € 27.695,- ten laste te brengen van de exploitatie binnen het
1
programma Service & Samenwerking in het jaar 2013 .
Voorstel
Het bedrag van € 27.695,- zijnde een onderdeel van het bestemmingsvoorstel horende bij de
jaarstukken 2012, niet in rekening te brengen bij de aan Regio Twente deelnemende
gemeenten maar ten laste te brengen van de exploitatie binnen het programma Service &
Samenwerking in het jaar 2013.
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In de 2e BERAP 2013 is deze last verantwoord binnen het programma Service & Samenwerking. Op
rekeningbasis zal nader moeten worden beoordeeld of deze dekking toereikend is binnen het programma Service &
Samenwerking dan wel binnen het “concernsaldo” gedekt kan worden.

PAGINA

2/2

Enschede, 7 oktober 2013
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

