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Zienswijze gemeenteraden Dinkelland en Tubbergen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 Regio Twente

Geachte leden,
De gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen hebben op 24 juni 2014 respectievelijk 30
juni 2014 besloten een zienswijze in te dienen voor wat betreft de volgende twee
onderdelen:
a) De Regio Twente wordt opgeroepen om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen
met € 500.000 wat ook de intentie was achter de bezuinigingsoperatie van € 1,6 miljoen.
Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2015 gelijk moet blijven aan die van 2014.
b) De Regio Twente wordt opgeroepen om de bezuiniging van € 275.000 niet als stelpost in
de begroting 2015 te verwerken, maar concreet aan te geven waar deze
kostenverlagingen en/of opbrengstenverhogingen gerealiseerd gaan worden.
Onze reactie:
a) Het oorspronkelijke voorstel van het dagelijks bestuur aan de regioraad (3 juli 2013) liet
voor de jaren 2014 - 2017 een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1,6 mln. zien met
de volgende fasering:
 2014 - € 400.000
 2015 - € 400.000 (cumulatief € 800.000)
 2016 - € 400.000 (cumulatief € 1.200.000)
 2017 - € 400.000 (cumulatief € 1.600.000)
Deze taakstelling moet tot een neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage leiden.
Naar aanleiding van de gevoerde discussie over de programmabegroting 2014 en het
voorstel over de aanvullende ombuigingen 2014-2017 is in de regioraad van 3 juli 2013,
mede naar aanleiding van een amendement van de gemeente Almelo, besloten tot een
aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1.600.000 voor de jaren 2014-2017, die een
andere fasering kent dan het voorstel van het dagelijks bestuur. De regioraad wou de
gemeentelijke bijdrage 2014 niet laten stijgen ten opzichte van 2013, hetgeen heeft geleid tot
de volgende fasering:
 2014 - € 780.000
 2015 - € 275.000 (cumulatief € 1.055.000)
 2016 - € 275.000 (cumulatief € 1.330.000)
 2017 - € 270.000 (cumulatief € 1.600.000)
Per saldo zal eind 2017 een ombuiging gerealiseerd zijn van €1.600.000.
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De financiële vertaling van de uitgangspunten van de begroting moet los worden gezien van
de geraamde aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 – 2017. Het is niet de intentie
geweest van genoemde bezuinigingsoperatie om de gemeentelijke bijdrage niet te laten
stijgen voor de jaren 2014 - 2017. Alleen voor de jaarschijf 2014 is hier door de regioraad
expliciet toe besloten met dien verstande dat dit tevens heeft geleid tot een aangepaste
fasering van de taakstelling van € 1.600.000 zoals besloten door de regioraad op 3 juli 2013.
Opgemerkt wordt dat er geen mogelijkheden worden gezien om de ombuigingen voor de
jaren 2015 - 2017 nog verder naar voren te halen. De restanttaakstelling voor 2016 bedraagt
nog € 200.000 (afgerond) en voor 2017 € 300.000. De afgesproken fasering van genoemde
taakstelling van € 1.600.000 is al voldoende uitdaging om deze binnen het afgesproken
tijdpad gerealiseerd te krijgen.
Uitgaven voor nieuw beleid zijn niet voorgedragen de laatste jaren.
Opgemerkt wordt dat de gemeentelijke bijdrage vooral in menskracht zit en er geen
budgetten beschikbaar zijn voor afvloeiingskosten van personeel bij stopzetting van taken
als uitkomst van een te voeren takendiscussie.
b) In de programmabegroting 2015 is op dit moment inderdaad volstaan met het ramen van
een stelpost van € 275.000 voor te realiseren ombuigingen. Hierbij wordt opgemerkt dat in
de regioraad van februari 2014 een voorstel is vastgesteld waarin de concrete
ombuigingsmaatregelen voor de jaren 2014 - 2017 zijn opgenomen. Het dagelijks bestuur
zal, zoals aangekondigd in de BERAP 2014, in het najaar 2014 met aanvullende voorstellen
ter besluitvorming komen om tot verdere invulling te komen van de restanttaakstellingen
voor de jaarschijven 2014 - 2017. Hierbij zal ook een begrotingswijziging voor het jaar 2015
ter vaststelling worden aangebonden, waarin de ombuigingsmaatregelen voor 2015
(€ 275.000) concreet worden vertaald naar de diverse begrotingsposten.

Hoogachtend,
dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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Zienswijzen van de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland

