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Onderwerp : Gewijzigd nieuw beleid 2010

Samenvatting
Naar aanleiding van de regioraadsvergadering van 25 maart 2009 is het voorstel nieuw beleid 2010
verder bijgesteld. De destijds gevraagde bijdrage voor nieuwe voornemens 2010 is in het onderhavige
voorstel volledig geschrapt. Voor 2010 wordt dus de zogenaamde “nullijn” gehanteerd. Enkel de
voorstellen die met bestaande middelen zijn afgedekt, worden nu ter goedkeuring voorgelegd.
Aan de regioraad,
Op 25 maart jl. is het voorstel nieuw beleid deels geaccordeerd. Het voorstel om de huidige procedure
nog eens kritisch tegen het licht te houden, werd aangenomen. Een daartoe ingestelde werkgroep
buigt zich momenteel over dit vraagstuk. De bevindingen van de werkgroep worden in het najaar aan
u voorgelegd.
U ging niet akkoord met de gevraagde bijdrage voor het jaar 2010. Deze bijdrage was op advies van
onder meer de portefeuillehouders financiën in eerder stadium al teruggebracht naar een omvang van
€ 0,15 ct. per inwoner. Maar ook deze uitkomst werd als onwenselijk gezien. Daarom stellen wij in
tweede instantie voor, de nullijn te hanteren voor nieuw beleid 2010. Onderstaand treft u een
opsomming aan van de beleidsvoornemens die binnen het bestaande begrotingskader kan worden
uitgevoerd door toepassing van het “nieuw voor oud”-principe:
Nieuw beleid (te dekken uit bestaande middelen)
Voornemen
1.
2.
3.

Forensische registratie
Kwaliteit GGD
Bedrijfsvoering GGD

kosten
€
€
€

20.000
24.000
30.000

€

74.000

Het gewijzigde voorstel heeft de volgende twee implicaties:
1)
Hoewel aangemerkt als O&O, wordt het voorstel inzake de “digitalisering van het relatiebeheer
en archieven” voorlopig niet uitgevoerd. De ontwikkeling van een extranet voor betere
interactie tussen Regio en gemeenten vindt daarom niet plaats. Ook kunnen enkele wettelijke
bepalingen niet worden nageleefd (archivering van e-mails, invoering van een
documentenbeheersysteem).
2)
De geschrapte actualiseringen worden als last genomen in de concernexploitatie van de
organisatie. Daarbij spant de organisatie zich in om deze actualiseringen binnen budgettaire
kaders op te vangen. Via de tussentijdse rapportage verneemt u wat de invloed van deze
geschrapte actualiseringen op het rekeningresultaat 2009 en verder zal zijn.
Voor een verdere toelichting op de in de tabel genoemde voornemens wordt verwezen naar de
bijlage.
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Voorstel
In te stemmen met de in de tabel genoemde voornemens, welke zijn te bekostigen met bestaande
middelen.

Enschede, 20 april 2009
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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