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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum:  1 juli 20156 
Nummer: 14A                                   
Onderwerp:  Kennisnemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht  
           Dinkelland – Tubbergen. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Op 31 mei 2016 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen ingestemd met de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen en kennis genomen van het accountantsverslag 2015 (rapport van bevindingen). Nadien 
zijn deze stukken aan de colleges van B&W en aan de raden van de deelnemende gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen toegezonden. 
De raad van de gemeente Tubbergen wordt voorgesteld om: 

 kennis te nemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen (I16.045365) en 

 kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (I16.049018) (rapport van 
bevindingen) 2015. 

 
Aanleiding voor dit voorstel 
Voor u liggen de jaarstukken 2015 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling voor de 
gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen. 
 
De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 1.909.905. Dit is het resultaat dat met de 
normale bedrijfsvoering is gerealiseerd en waarbij rekening is gehouden met de mutaties in de 
reserves. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gaat uit van het 
stelsel van lasten en baten, wat betekent dat uitsluitend daadwerkelijke lasten en baten op het 
betreffende dienstjaar kunnen worden verantwoord. Het voordelige resultaat over het jaar 2015 
bestaat uit meerdere en verschillende mee- en tegenvallers. Voor een uitgebreide toelichting hierop 
wordt verwezen naar de jaarstukken. De mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn 
meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017 van Noaberkracht. 
 
In 2015 zijn enkele incidentele budgetten om verschillende redenen niet of niet volledig benut. Deze 
budgetten vallen vrij ten gunste van het resultaat en maken dus onderdeel uit van het voordelige 
resultaat van €1.909.905. Een groot deel van deze vrijval komt in aanmerking voor 
budgetoverheveling naar het volgende dienstjaar. Bij toetsing aan de spelregels gaat het hier om een 
totaalbedrag van € 1.619.360, waarvan een bedrag van € 45.654 ten laste van de reserves wordt 
gebracht. Het overhevelen van budgetten van het jaar 2015 naar het jaar 2016 komt dus voor een 
bedrag van € 1.619.360 ten laste van het oorspronkelijk voordelige resultaat. Na deze 
budgetoverheveling resteert een volledig resultaat van € 290.545. 
 
Voorgesteld wordt om dit bedrag als volgt te bestemmen: 

 € 250.000 toe te voegen aan de algemene reserve (ter versterking van het 
weerstandsvermogen) 

 € 40.545 toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering.  
 
Door € 250.000 toe te voegen aan de algemene reserve (weerstandsvermogen) bereiken we de ratio 
van 1,0 wat betekent dat we ons weerstandsvermogen mogen kenmerken als voldoende. De stand 
van de reserve per 1 januari 2016 wordt dan € 727.000. 
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Het creëren van enige mate van flexibiliteit wordt bereikt door de toevoeging van € 40.545 aan de 
reserve bedrijfsvoering. Het saldo van deze reserve komt daarmee op € 481.545. Voor deze reserve 
geldt een maximum (het zogenaamde plafond) van 5% van de personele lasten. Door deze 
toevoeging blijft de reserve onder het plafond. 
 
Taakstelling bedrijfsvoering 
Voor het jaar 2015 bedroeg de taakstelling op de bedrijfsvoering € 1.399.000, dit als onderdeel van de 
totale taakstelling van € 3.164.000 miljoen. Middels verschillende efficiencymaatregelen is deze 
taakstelling in 2015 volledig ingevuld. 
 
Politiek-bestuurlijk  

Volgens de gemeenschappelijke regeling moeten de jaarstukken aan de raden van de deelnemende 
gemeenten van Dinkelland en Tubbergen worden aangeboden teneinde deze in de gelegenheid te 
stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
 
Juridisch 
Op grond van wet- en regelgeving (art. 197 Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten) dient de jaarrekening (het financiële deel van de jaarstukken) door een 
accountant te worden beoordeeld en van een goedkeurende verklaring te worden voorzien. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

Vergadering presidium op 13 juni 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 28 juni 2016 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: Bespreekstuk 

o 

X 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 
 

   

 

 
RAADSBESLUIT  
 
 
Datum:  13 juli 2016 
Nummer:           14B                        
 
Onderwerp:  Kennisnemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht  
           Dinkelland – Tubbergen. 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht van 1 juli 2016; 
nr. 14A 
 
gelet op het advies van de commissie Samenleven en Bestuur van 28 juni 2016; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
B E S L U I T: 
 

 kennis te nemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen en 

 kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 
2015.  

 
 
 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 


