Vragen gemeente Borne t.b.v. rondvraag regioraad d.d. 12 oktober
2011
In het kader van de regioraadsvergadering van 12 oktober 2011 zijn door de heer A.G. Geerdink
enkele vragen gesteld. In de regioraad is afgesproken de vragen en antwoorden schriftelijk af te doen
middels toezending aan de leden van de regioraad.

Vraag 1
Persbericht d.d. 26 september 2011: de huidige directeur wordt directeur business development. M.i.v.
het nieuwe jaar wordt een nieuwe algemene directeur benoemd.
• Wat zijn de gevolgen voor de exploitatie?
• Vallen de salarissen binnen de Balkenendenorm?
• Zal het exploitatieresultaat toenemen door de nieuwe ontwikkelingen?

Antwoord 1
Het aanstellen van de directeur alsmede het vaststellen van de begroting is een statutaire
bevoegdheid van de Raad van Commissarissen. De Algemene vergadering van Aandeelhouders
heeft hierin geen rol. Wel zou een aandeelhouder (dat worden de gemeenten) tijdens de AvA kunnen
informeren naar de financiële consequenties.
In de op 10 december 2010 gehouden AvA is door Twence Beheer B.V., naar aanleiding van eerdere
vragen uit de regioraad, aandacht gevraagd voor het hanteren van de Balkenendenorm. Van Twence
hebben we vernomen dat de Balkenendenorm het kader wordt voor de salariëring van de nieuwe
algemeen directeur.

Vraag 2
Ontwikkeling Wgr-plus: stand van zaken
• Is er meer bekend over de ontwikkeling van de WGR-plus?
• Hoe is de ontwikkeling van de BDU gelden?

Antwoord 2
Minister Donner heeft op 10 oktober jl. aan de Tweede Kamer aangeboden de Visienota bestuur en
bestuurlijke ontwikkeling: tegenstellingen met elkaar verbinden. Hierin wordt o.a. voorgesteld de Wgrplusregio per 1 januari 2013 op te heffen. Hiervoor wordt dit najaar een wetsvoorstel in procedure
gebracht.
De notitie laat voldoende ruimte om taken m.b.t. verkeer en vervoer in Twente te behouden. Dat is
waar Regio Twente op inzet: het behoud van de BDU verkeer en vervoer voor Twente. De Twentse
gemeenten hebben zich voorjaar 2010 unaniem uitgesproken voor behoud WGR-plus op het gebied
van Verkeer en Vervoer voor Twente. Reden hiervoor: functioneert tot volle tevredenheid van de
Twentse gemeenten. Indien WGR-plus zoals kabinet nu voorstelt onverhoopt toch wordt afgeschaft,
dan graag van onderop deze taak behouden door BDU uitkering via gemeentefonds op Twentse
schaal te blijven bundelen.
Ook de VNG en de samenwerkende plusregio’s bepleiten het behoud van de BDU verkeer en vervoer
voor de huidige WGR-plusregio’s. Het DB zal zich ook de komende tijd blijven inzetten voor het
behoud van de BDU voor Twente en de regioraad van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Vraag 3
Garantstelling Twence:
• Hierover zijn eerder vragen gesteld maar geen duidelijkheid verkregen.
• Huidige garantiestelling 171 miljoen
• Huidige leningen 30 miljoen

Antwoord 3
In de eerdere beantwoording (brief d.d. 21 juli 2011 aan de regioraad) is aangegeven dat de
garantstelling eenmalig is afgegeven en geen ‘doorlopend’ karakter heeft (zoals bij een doorlopend

krediet). Voor Twence is het dus niet mogelijk om het afgebouwde deel van de garantstelling opnieuw
te claimen bij eventuele nieuwe voorgenomen investeringen, waarvoor Twence financiering (nieuwe
leningen) moet afsluiten. Het oorspronkelijke bedrag van de garantstelling (€ 171 mio) behoeft daarom
niet neerwaarts te worden bijgesteld naar het bedrag van restantschuld van de leningen waarvoor
garantstelling is afgegeven (€ 30mio).

Vraag 4
Hoofdlijnenakkoord provincie en Regio: 100 agrarische bedrijven subsidie zonnepanelen
• Wordt hiervan gebruik gemaakt?
• Hoe is de stand van zaken?

Antwoord 4
Bedoeld wordt de notitie ‘Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 GS Overijssel vertaald naar Regio Twente’
die het DB op verzoek van de regioraad heeft gemaakt en begin juli aan de regioraad heeft gestuurd.
Hierin staat ‘In 2011 komt er voor 100 agrarische bedrijven subsidie beschikbaar om asbestdaken te
vervangen door zonnepanelen. Een onderzoek naar dergelijke mogelijkheden voor niet-agrarische
(MKB)-bedrijven loopt.
Het betreft hier een voornemen van GS en een onderzoek dat door GS wordt ingesteld.

