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Onderwerp
Wijziging begroting 2016 Regio Twente wat betreft het programma Ontwikkelagenda Netwerkstad
Twente.
Wij stellen u voor:
In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2016 nr. 3 met betrekking tot het programma
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, waarmee de omvang van het programma terug wordt gebracht
van € 395.051 naar € 300.000.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Netwerkstad Twente is een vrijwillige samenwerking tussen Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en
Oldenzaal. De bestuurlijke aansturing geschiedt door de door uw raad ingestelde bestuurscommissie
Netwerkstad. De financiering voor de samenwerking is als programma opgenomen in de begroting van
Regio Twente. De kosten voor de samenwerking worden verdeeld onder de 5 deelnemende gemeenten
op basis van inwoneraantal. Op 1 juli 2015 is de programmabegroting 2016 van Regio Twente
vastgesteld door uw raad. Op 1 juli is eveneens een begrotingswijziging vastgesteld voor de bekostiging
van de internationale lobby. Deze wordt tot en met 2015 bekostigd door de netwerksteden en vanaf
2016 door alle 14 gemeenten. Hiermee werd de begroting voor het programma Netwerkstad voor 2016
€ 395.051.
Omdat verwacht wordt dat er voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Netwerkstad
minder geld nodig is dan werd begroot om de programmadoelen voor 2016 te behalen verzoekt de
bestuurscommissie Netwerkstad uw raad om een gewijzigde (verlaagde) begroting voor het programma
Netwerkstad 2016 vast te stellen.

Beoogd resultaat
Met het voorgestelde besluit beoogt de Bestuurscommissie Netwerkstad om de benodigde financiële
dekking te kunnen bieden aan de samenwerking van de Netwerksteden in 2016, door middel van een
begrotingswijziging (verlaging).
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Overwegingen
Sinds het vaststellen van de Ontwikkelagenda eind 2013 richt de samenwerking in Netwerkstad zich op
de uitvoering van deze agenda. Samenwerkingsdossiers die geen raakvlak hadden met de
ontwikkelagenda zijn elders ondergebracht. Er wordt getracht zo veel mogelijk gebruik te maken van
menskracht en faciliteiten binnen de gemeentelijke organisaties en de begroting van de samenwerking
zo beperkt als mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat de bestuurscommissie verwacht minder geld
nodig te hebben dan eerder werd begroot, om de programmadoelstellingen van Netwerkstad te behalen.
Indien uw raad instemt met dit voorstel, zal de begroting van het programma Netwerkstad worden
verlaagd met € 95.051.
Kosten, baten, dekking
Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor 2016 verlaagd van € 395.051 naar € 300.000.
Communicatie
De voorzitter van de Bestuurscommissie Netwerkstad, mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, informeren
over dit besluit.
Vervolg
Financieel uitvoering geven aan dit besluit.
Bijlagen
1. Brief van de bestuurscommissie Netwerkstad met het verzoek aan het dagelijks bestuur van
Regio Twente om een voorstel voor te leggen aan de regioraad om de begroting voor 2016 te
wijzigen.
2. Begrotingswijziging 2016 nr. 3.

Enschede, 7 september 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 7 september 2015

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 30 september 2015

secretaris,

voorzitter,
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