Besluitenlijst regioraad d.d. 2 juli 2014

Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer J.H. Coes (Hellendoorn) wnd. i.v.m. afwezigheid P.E.J. den Oudsten
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer drs. J. Bron (Hengelo)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer mr. R.S. Cazemier (Dinkelland)

Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
De heer J.H. Scholten (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
Mevrouw S. Span (Wierden)

Met kennisgeving afwezig
De heer P.E.J. den Oudsten (Enschede)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Voorafgaand:
Presentatie door de heren J. Breteler (directeur Pioneering) en A. Wispels (Raedthuys) inzake
ontwikkelingen rond projecten Pioneering en het project Woondroom.

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet een ieder welkom in deze eerste reguliere vergadering van de regioraad in de
nieuwe samenstelling.

2.

Besluitenlijsten regioraad 12 februari en 5 juni 2014
De besluitenlijsten van de regioraad van 12 februari en 5 juni 2014 worden conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
Deze worden voor kennisgeving aangenomen (bijlagen 1 t/m 3).

4.

Jaarstukken 2013
Van het in de jaarstukken verantwoorde positieve rekeningresultaat over 2013 wordt met
tevredenheid kennis genomen. Over het ter besluitvorming voorliggend bestemmingsvoorstel
wordt door de gemeente Almelo een amendement ingediend, dat vervolgens wordt besproken
en vrijwel unaniem door de gemeenten wordt ondersteund. Het dagelijks bestuur neemt dit
amendement, behoudens de daarin opgenomen overwegingen, over, waarmee ten aanzien van
de jaarstukken 2013 als volgt wordt besloten:
De jaarstukken worden conform vastgesteld en ten aanzien van de bestemming van het
positieve saldo wordt als volgt besloten:
a. Toevoegen aan de algemene reserve en egalisatiereserves: € 244.094,-;
b. Bekostiging van de looncompensatie 2013 € 391.398,-;
c. Instellen van een egalisatiereserve salarisadministratie Netwerkstadgemeenten en
daarin het voordelig exploitatiesaldo 2013 storten € 30.522,-;
d. De in het bestemmingsvoorstel opgenomen voorstellen voor het intern controleplan, de
organisatieaanpassing en onderzoeken in kader heroriëntatie in te trekken en deze in de
volgende vergadering afzonderlijk gemotiveerd en financieel onderbouwd ter
besluitvorming aan de regioraad voor te leggen.
e. Het resterende positieve resultaat ter beschikking stellen aan de deelnemende
gemeenten van Regio Twente, met dien verstande dat het bedrag hangende
afzonderlijke besluitvorming over de voorstellen zoals vermeld onder d vooralsnog
geoormerkt bij Regio Twente in kas wordt gehouden € 304.776,-;
f. Een na besluitvorming hierover eventueel resterend bedrag alsnog aan de gemeenten
uit te keren.

De bijgevoegde formats voor reserves worden conform vastgesteld en van de sheets ter
toelichting en het accountantsrapport 2013 wordt kennis genomen.

5.

Berap 2014
Ten aanzien van de voorgelegde bestuursrapportage 2014 wordt conform besloten, onder
toezegging dat voor de nog resterende ombuigingstaakstelling op korte termijn een concrete
invulling wordt voorgelegd.

6.

Programmabegroting 2015
Programmabegroting 2015
Sheets met de belangrijkste overzichten van de programmabegroting 2015Het voorliggende
begrotingsvoorstel voor 2015 leidt per saldo tot een toename van de gemeentelijke bijdrage met
€ 500.613,-, waaronder € 628.663,- als gevolg van geraamde loon- en prijscompensatie. Over
deze begroting is door de gemeenten Dinkelland en Tubbergen een zienswijze voorgelegd en is
door de gemeente Hengelo een amendement ingediend. De begrotingsvoorstellen worden met
inachtneming hiervan besproken. Het dagelijks bestuur stelt voor om de met de gemeenten
gemaakte afspraken te evalueren en in overleg met de gemeenten zo nodig te herijken. Verder
past het dagelijks bestuur, de discussie gehoord, de begrotingsvoorstellen voor 2015 als volgt
aan:
De oorspronkelijk gecalculeerde looncompensatie van 2,25 % wordt teruggebracht tot 1,25 %,
waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2015 met ca. € 187.000,- kan worden verlaagd,
aanvullend wordt voorgesteld om de in de begroting voorziene prijscompensatie ad € 97.631,middels een extra bezuiniging in 2015 te laten vervallen.
In totaal wordt hiermee de oorspronkelijk voorziene toename van de gemeentelijke bijdrage van
€ 500.613.- met € 285.000,- teruggebracht tot € 215.000,-.
Conform dit voorstel wordt ingestemd met de aldus gewijzigde begroting 2015 onder gelijktijdige
intrekking van de ingediende zienswijzen en het amendement.
Met betrekking tot de eveneens in het amendement genoemde oproep en in de discussie
betrokken optie om ten aanzien van Regio Twente wederom een kerntakendiscussie te voeren,
wordt eerst verwezen naar de uitgebreide verslaglegging op extranet rond het onlangs
afgesloten visitatieproces, waarin nut en noodzaak van de door Regio Twente uitgevoerde
(kern)taken uitgebreid zijn toegelicht. Als er desondanks bij de regioraad behoefte aan is kan in
het najaar alsnog tot een kerntakendiscussie worden besloten.
De eveneens ter discussie gestelde bijdrage aan het charter Netwerkstad wordt ter afhandeling
doorverwezen naar de Bestuurscommissie Netwerkstad.

7.

Benoeming leden in Euregio-organen
De in de bijlage bij het voorstel vermelde personen worden benoemd en voor het overige wordt
de benoeming gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.

Extra agendapunt: Benoeming leden auditcommissie.
Er dienen drie leden in de auditcommissie te worden benoemd. Hiervoor hebben zich vier
kandidaten aangemeld, t.w. mevrouw Span (Wierden) en de heren Briggeman (Haaksbergen),
Kahraman (Rijssen-Holten) en Hümmels (Almelo).
Ter vergadering meldt de heer Hümmels dat hij zijn kandidatuur intrekt. Vervolgens wordt een
schriftelijke stemming gehouden waarbij mevrouw Span en de heren Briggeman en Kahraman
met algemene stemmen zijn benoemd in de auditcommissie.

8.

Rondvraag
-

-

Mevrouw Timmer (Almelo) vraagt om invoering van een deadline voor nagekomen
stukken met uitzondering van moties en amendementen (48 uur). De voorzitter zegt toe
dit te bezien.
De heer Hümmels (Almelo) doet een oproep om Euregio en Regio Twente zo veel
mogelijk op een lijn te zetten om voordelen en meer daadwerkelijke inbreng te kunnen
behalen. De heer Welten antwoordt dat dit nader wordt bekeken.

-

De voorzitter staat ten slotte stil bij het aanstaande afscheid van de heer Cazemier en
roemt hem als een uitermate deskundig, veelzijdig en daardoor zeer gewaardeerd
dagelijks bestuurslid van Regio Twente. Hij blijft nog aan tot 1 augustus maar dit is zijn
laatste optreden in de regioraad. De heer Welten neemt zijn portefeuille voorlopig waar.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 22.00 uur, aansluitend is
er gelegenheid om op informele wijze afscheid te nemen van de heer Cazemier.

