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Onderwerp : Goedkeuring begroting 2008 EUREGIO

Samenvatting
Voorgesteld wordt de begroting 2008 goed te keuren en akkoord te gaan met de daarin voor de Regio
Twente opgenomen bedragen.
De bijdrage van de gemeenten in het kader van de begroting 2008 bedraagt € 0,35 per inwoner,
resulterend in een totaalbedrag van € 216.189. De bijdragen worden niet langer herberekend naar de
werkelijke inwoners aantallen per 01.01.2008.

Aan de regioraad,
In artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente wordt o.a. weergegeven, dat de
Regio Twente overeenkomstig de doelstelling de grensoverschrijdende samenwerking behartigt.
Als uitvloeisel daarvan dienen de begroting en de jaarrekening van EUREGIO door de Regio Twente
te worden goedgekeurd.
De feitelijke betekenis van die goedkeuring is, dat de Regio Twente als collectieve deelnemer akkoord
gaat met de namens de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage, zoals in de begroting of
jaarrekening is opgenomen.
Conform eerdere besluitvorming volgt EUREGIO bij de inrichting van de begroting en de jaarrekening
de Nederlandse voorschriften. EUREGIO maakt gebruik van de in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geboden vrijheid zelf inhoud en vorm te geven aan
genoemde financiële stukken. De EUREGIO-raad heeft, mede gelet op de bijzondere situatie van
EUREGIO, aangegeven hoe om te gaan met deze nieuwe voorschriften. Dit heeft geleid tot de
presentatie van een Programmabegroting, voor het eerst voor het begrotingsjaar 2006.
De deelnemersbijdragen voor 2008 blijven gehandhaafd op het niveau van 2005, te weten € 0,35 per
inwoner.
De begroting voor het jaar 2008 sluit, rekening houdend met een bedrag van € 5.000 op de post
Onvoorzien, met een tekort van € 93.530. Dit tekort wordt ten laste van de reserves gebracht.
De EUREGIO beschikt na toevoeging van het batig saldo over 2006 en na onttrekking van de
geraamde tekorten over de jaren 2007 en 2008 over reserves tot een totaalbedrag van € 805.188. De
geraamde Algemene Reserve bedraagt hiervan € 477.254.
Deze Algemene Reserve dient als buffer om éénmalige en structurele financiële tegenvallers op te
vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de EUREGIO-taken. Hoe groot deze
buffer dient te zijn is in z’n algemeenheid moeilijk aan te geven. Dit hangt mede af van de risico’s die
EUREGIO loopt. Aangezien de risico’s veelal als niet-kwantificeerbaar moeten worden aangemerkt, is
het lastig een minimumnorm voor het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen te bepalen. Bij de
uitvoering van Europese subsidieprogramma’s, met name bij programma’s met een beperkte looptijd
(elk jaar opnieuw aanvragen), is immer het risico aanwezig dat minder financiële middelen
beschikbaar komen of programma’s worden beëindigd. Hierdoor ontstaat dan een situatie van
“boventallig personeel”, die gepaard gaat met (financiële) verplichtingen. Een buffer van circa €
500.000 lijkt ons noodzakelijk.
Voor een beschrijving van de risico´s verwijzen wij naar de begroting.

EUREGIO dient alle uitgaven voor INTERREG-projecten, die EUREGIO zelf uitvoert, vóór te
financieren. Ook voor het INTERREG IV A-programma, met een looptijd tot en met 2013, blijkt nu
reeds, dat er omvangrijke projecten door de EUREGIO zelf worden uitgevoerd. Dit betekent, dat
EUREGIO dient te beschikken over voldoende financieringsmiddelen. Voor de korte termijn
financiering worden primair de beschikbare interne financieringsmiddelen gebruikt. Aangezien deze
niet toereikend zijn worden externe kortlopende financieringsmiddelen aangetrokken. Hierbij wordt er
van uitgegaan, dat een bedrag van maximaal € 1 miljoen nodig zal zijn.
De deelnemersbijdrage worden voor het jaar 2008 berekend naar de inwoneraantallen per
01.01.2007. Een herberekening naar de werkelijke aantallen inwoners per 01.01.2008 vindt niet meer
plaats.
De totale bijdrage van de Regio Twente is begroot op 216.189, welk bedrag eveneens is opgenomen
in de begroting 2008 van de Regio Twente.
De begroting 2008 is vastgesteld in de openbare vergadering van de EUREGIO-raad van 16
november 2007.
Wij kunnen ons verenigen met de betreffende begroting, die u hierbij aantreft.
Voorstel
Wij stellen voor:
De begroting 2008 van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband EUREGIO goed te keuren.
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