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Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
van de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Dinkelland en de 
gemeente Tubbergen. 
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Advies 
Wij adviseren u om te besluiten: 

In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2018 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen en deze aan te bieden aan de raden van Dinkelland en Tubbergen teneinde deze in 
de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen weer te geven. 
 

 

X Openbaar X Bestuur  o Embargo tot 

o Niet openbaar    o Actief openbaar 

 

Datum besluit: 18-04-2017 X Conform advies o Afwijkend/ Aanvullend, namelijk 
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Onderbouwing van het advies 
 

 
Inleiding 
De programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling bevat de financiële aspecten die 
verband houden met de bedrijfsvoering van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, die tot en met het 
boekjaar 2012 waren ondergebracht in de afzonderlijke begrotingen van Dinkelland en Tubbergen. 
Vanaf het boekjaar 2013 kent Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn eigen begroting.  
Onder bedrijfsvoeringskosten wordt verstaan: de (primaire en secundaire) kosten van het personeel 
en de zaken die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, zoals huisvesting, ICT en tractie. 
 
Met betrekking tot de wijze waarop deze kosten worden verdeeld over de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen hebben de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen op respectievelijk 18 en 17 
september 2012 ingestemd met het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland. In dit Verrekenmodel is als 
verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen opgenomen: 

 Dinkelland: 56,35% 

 Tubbergen: 43,65% 
 

De (meerjaren)begroting Noaberkracht 2018 (2019-2021) sluit op basis van bestaand beleid als volgt: 
 

saldo begroting 2018 2018 2019 2020 2021

loonkosten stijging 301 273 247 147

totaal meerjarig saldo 301 273 247 147  
 

Bovenstaande tabel laat zien dat het saldo is ontstaan door de autonome salarisstijging (conform 
nieuwe cao). Er dient dus voor deze posten een verrekening met de gemeentelijke bijdrage plaats te 
vinden. Hierdoor ontstaat er een sluitende (meerjaren) begroting 2018: 
 

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Totaal meerjarig saldo 301 273 247 147

Doorbelasting aan gemeenten -301 -273 -247 -147

Totaal herziend meerjarig saldo 0 0 0 0  
 

Extern overleg 

Er heeft geen extern overleg plaatsgevonden. 
 
Intern overleg 

Er heeft intern overleg plaatsgevonden met de betreffende afdelingshoofden, de directie en de beide 
colleges van B&W  dat heeft geleid tot volledige overeenstemming. 
 
Bijzondere aandachtspunten 
Er zijn bijzondere aandachtspunten van politiek-bestuurlijke aard  
 

Politiek-bestuurlijk  

Volgens de gemeenschappelijke regeling moet de ontwerp-programmabegroting aan de raden van de 
deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden aangeboden teneinde deze in de 
gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen weer te geven. 
 
Conclusie 
Gelet op vorenstaande wordt u voorgesteld om:  
In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2018 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en deze aan te bieden aan de raden van Dinkelland en 
Tubbergen teneinde deze in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen weer te 
geven. 
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