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Onderwerp
Ontwikkelen beleidskader tarieftaken.
Wij stellen u voor:
De stand van zaken voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
In uw vergadering van 12 februari 2014 hebben wij u toegezegd een algemeen beleidskader voor
tarieftaken te ontwikkelen voor aan afnemers van Regio Twente geleverde diensten. In dit voorstel
melden wij u de stand van zaken.
Beoogd resultaat
Uw raad te informeren over de stand van zaken van het ontwikkelen van het beleidskader tarieftaken.
Overwegingen
Bij de begrotingsbespreking is gebleken dat er een toename is van door middel van een tarief
gefinancierde activiteiten (tarieftaken) bij Regio Twente, in plaats van verrekening via de algemene
bijdrage. Aan deze tarieftaken nemen niet alle gemeenten deel.
Dit leidt tot een geleidelijke wijziging in onze financiële structuur, ten aanzien van financiering en
risicobeleid. Reden om een beleidskader te ontwerpen, waarin geregeld wordt hoe, wanneer en onder
welke voorwaarden activiteiten tegen een tarief aan de afnemer(s) wordt aangeboden. Hierbij moet
worden gedacht aan activiteiten als Kennispunt Twente, gezamenlijke salarisadministratie in
Netwerkstadverband, bedrijfsvoeringstaken voor Veiligheidsregio Twente en diverse gastheerschappen
zoals de Twentse School.
Reden te over om een zo objectief mogelijke berekeningsgrondslag voor de hiervoor te hanteren tarieven
en spelregels te ontwikkelen. Voor berekening van de tarieven van het domein Bedrijfsvoering is onlangs
het kostprijsmodel ontwikkeld en de spelregels en prestatienormen worden in
dienstverleningsovereenkomsten (DVO) vastgelegd.
De ontwikkeling van een beleidskader voor tarieftaken heeft sterke raakvlakken met de toekomstige
bestuurlijke samenwerking in Twente, waarover de Stuurgroep Heroriëntatie gemeentelijke
samenwerking in Twente (commissie Robben) inmiddels een concept-advies heeft uitgebracht, dat de
voorzitter van Regio Twente ter bespreking aan de gemeentebesturen heeft aangeboden. Voor het
onderdeel bedrijfsvoering adviseert de commissie Robben te komen tot de vorming van een
Twentebedrijf, waarin bestaande en of nieuwe vormen van samenwerking in Twente kunnen worden
samengebracht. De besluitvorming door de gemeentebesturen over het advies van de commissie
Robben vindt in de loop van 2015 plaats.
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Vanwege de verwevenheid in onderwerpen stellen wij ons voor om de ontwikkeling van het beleidskader
tarieftaken af te stemmen op en te stroomlijnen met de verdere ontwikkelingen over de bestuurlijke
samenwerking in Twente. Wij achten het niet wenselijk om voor de in transitie verkerende Regio Twente
een tarievenbeleid te ontwikkelen, terwijl er daarnaast een regio brede politieke discussie over de wijze
van intergemeentelijke samenwerking loopt, waarmee moet worden afgestemd of op kan worden
meegelift. Het verdient de voorkeur deze processen ten minste parallel te laten lopen en waar mogelijk
te integreren.
Intern zal onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Bedrijfsvoering een ambtelijke werkgroep
worden gevormd die de verdere ontwikkeling van het tarievenbeleid ter hand neemt in afstemming met
de bestuurlijke ontwikkelingen.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
Uw raad zal periodiek over de voortgang worden geïnformeerd.
Bijlagen
N.v.t.

Enschede, 19 januari 2015
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

J.H. Coes, plv.

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 januari 2015

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 19 januari 2015

secretaris,

voorzitter,

Pagina 2 van 2

