
    

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17.06711 / I17.021111 

 

  
Datum vergadering: 22 mei 2017 
Datum voorstel: 2 mei 2017 
Nummer:   13A 
Onderwerp: Ontwerp-begrotingen 2018 verbonden partijen. 
  

 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 

 kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2018 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2016) van de 
gemeenschappelijke regelingen Soweco, Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente 
en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze 

 

Samenvatting van het voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld voor de ontwerpbegrotingen 2018 van Soweco, Crematoria Twente, 
Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te dienen. 
 

Aanleiding voor dit voorstel 
In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus 
de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, 
te uiten. Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april de ontwerpbegroting 2018 (inclusief 
voorlopige jaarrekening 2016) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. 
 
Door middel van dit voorstel bundelen wij deze procedure voor de ontwerpbegrotingen 2018 van de 
gemeenschappelijke regelingen Soweco, Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en 
Stadsbank Oost Nederland.  
 
De gemeenschappelijke regeling Twentebedrijf heeft geen ontwerpbegroting 2018 ingediend. Het bestuur heeft 
de begroting 2017 afgeraamd naar € 0 met de intentie dat de budgetten weer worden opgenomen in de 
begroting van de Regio Twente. Over de verhoging van de budgetten bij de Regio Twente is nog geen besluit 
door het bestuur van de Regio Twente genomen, zodat deze ook nog niet in de ontwerpbegroting 2018 van de 
Regio Twente zijn opgenomen. 
 
De ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt 
separaat in de raad behandeld.  
 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De raad van Tubbergen kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze over 
de ontwerpbegroting 2018 naar voren brengen. 

Argumentatie  
 
Twentebedrijf 
 
Geen ontwerpbegroting 2018 ingediend. 
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Soweco 
 
Behandeldatum AB: 6 juli 2018 
Zienswijze geadviseerd: Nee 
 
Financieel raamwerk sociale werkvoorziening 
De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de sociale werkvoorziening. De uitvoering van deze plicht is door 
de gemeente Tubbergen ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Soweco. Voor de kosten van sociale 
werkvoorziening ontvangt de gemeente via de participatiewet een doeluitkering van het rijk. Deze doeluitkering 
maakt onderdeel uit van de drie decentralisatie uitkeringen voor het sociaal domein. 
 
De kosten van Soweco bestaan uit de salariskosten van de SW medewerkers, de salariskosten van het overige 
personeel (niet zijnde SW medewerkers), huisvestingskosten en overige bedrijfskosten.   
Omdat de rijksvergoeding en de netto winst uit de omzet (omzet minus inkoop) onvoldoende zijn om de totale 
kosten te dekken wordt het resterende tekort gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze 
situatie geldt niet alleen voor Soweco maar is een landelijk beeld. 
 
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is er een instroomverbod op de WSW. Dit betekent 
dat er geen nieuwe werknemers in dienst genomen kunnen worden. Wel is er uitstroom door het bereiken van 
bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd. Landelijk houdt het rijk rekening met een uitstroom van 6% per 
jaar. Voor inwoners die voorheen waren aangewezen op de WSW moet nu via de “nieuw beschut regeling” en 
de garantiebanen een oplossing gevonden worden.  
 
Omvorming Soweco naar maatschappelijk onderneming 
Door de instroomstop zou Soweco in een sterfhuisconstructie belanden met fors oplopende tekorten. Immers 
door de dalende SW populatie en daarnaast nog eens de  teruglopende rijkvergoeding per arbeidsjaar (AJ) daalt 
de omzet en de rijksvergoeding, terwijl de overige kosten niet of niet in dezelfde mate dalen. Om de overige 
kosten enigszins te verminderen zou reorganisatie op reorganisatie moeten plaatsvinden.  
 
Om de sterfhuisconstructie te voorkomen en om de aanwezige kennis en kapitaal te benutten is onlangs 
besloten om Soweco om te vormen tot een maatschappelijke onderneming. Deze onderneming moet door 
middel van aanvullende opdrachten van deelnemende gemeenten, andere (semi) overheidsorganisaties en 
bedrijfsleven het verlies aan omzet als gevolg van de uitstroom compenseren. Door de maatschappelijke 
onderneming worden de oplopende tekorten beperkt. Wel is er nog steeds sprake van oplopende tekorten. De 
gemeenteraad is in een aantal sessies in de afgelopen maanden meegenomen in de omvorming van Soweco 
 
Aandeel Tubbergen in Soweco 
Het aandeel van de gemeente Tubbergen in Soweco is afgerond 8%. Het aandeel is berekend op basis van de 
verhouding van het aantal SW medewerkers uit Tubbergen ten opzichte van het totaal aantal SW medewerkers 
waarbij het aantal SW medewerkers worden omgerekend naar arbeidsjaren (AJ). Het percentage van 8% is 
redelijk stabiel over een looptijd van meerdere jaren  
 
BBV begroting 2018 Soweco 
In de BBV begroting 2018 is het businessplan van de maatschappelijke onderneming vertaald. De begroting 
2018 kent een omzet van € 45,6 miljoen (2017: € 47,2 miljoen). De daling van de omzet komt vooral door de 
daling van de salariskosten van de SW medewerkers als gevolg van de uitstroom.  
 
De begroting sluit met een exploitatietekort van € 5,6 miljoen euro (2017: € 5,0 miljoen). De stijging van het 
tekort heeft voor een belangrijk deel te maken met een daling van de rijksvergoeding. De rijksvergoeding die de 
gemeente ontvangt voor de sociale werkvoorziening in de vorm van een bedrag per AJ wordt doorgesluisd naar 
Soweco. Voor 2017 bedraagt de rijksvergoeding € 24.609 per AJ. Voor 2018 is de rijksvergoeding voorlopig 
vastgesteld op € 23.819 per AJ. In de mei circulaire 2018 voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
vindt bijstelling van dit bedrag plaats. Ten opzichte van het bedrag voor 2017 betekent de daling van de 
rijksvergoeding een bedrag van € 790 per AJ. Voor 2018 wordt voor de zes deelnemende gemeenten uitgegaan 
van afgerond 1.011 AJ’s. Per saldo betekent dus de daling van de rijksvergoeding een tegenvaller van afgerond 
€ 0,8 miljoen. 
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Bijdrage Tubbergen in het tekort 2018 
Op basis van het tekort van € 5,6 miljoen en afgerond 83 AJ’s voor Tubbergen bedraagt het aandeel van de 
gemeente Tubbergen in het tekort voor 2018 afgerond € 462.000. Per AJ dus een tekort van € 5.572. 
 
Meerjarenperspectief t/m 2021 
In de BBV 2018 is ook een doorkijk gemaakt naar de jaren 2019 t/m 2021 
Voor wat betreft de rijksvergoeding per AJ is daarbij rekening gehouden met de volgende ontwikkeling 
 

 jaar bedrag per AJ 

jaar 2018 € .  

jaar 2019 € .  

jaar 2020 € .  

jaar 2021 € 23.595 

 
Het verloop van de rijksvergoeding heeft zijn effect op het exploitatietekort. Daarnaast zijn er ook nog een aantal 
mutaties. Onderstaand de meerjarenprognose.  
  

jaar exploitatiekort 

aandeel Tubbergen in 

exploitatietekort 

jaar 2018 € 5,6 miljoen  € 462.000 

jaar 2019 € 5,8 miljoen  € .  

jaar 2020 € 6,2 miljoen  € .  

jaar 2021 € 5,7 miljoen  € 471.000 

 
Op basis van de werkelijke populatie gaat Soweco voor de totale populatie uit van een gemiddelde uitstroom 
van 5% in laats van het landelijke cijfer van 6%. Per gemeente kan de werkelijke uitstroompercentage nog weer 
afwijken van de gehanteerde 5%. 
 
Bovenstaand is aangegeven dat het tekort per AJ voor 2018 uitkomt op € 5.572 per AJ. Rekening houdend met 
een uitstroom van 5% bedraagt het geraamde tekort per AJ de komende jaren als volgt. 
 

jaar tekort per AJ 

jaar 2018 € .  

jaar 2019 € .  

jaar 2020 € .  

jaar 2021 € .  

 
Bijstelling gemeentebegroting   
Rekening houdend met de bedragen in de bijgestelde begroting 2017 van Soweco, de BBV begroting 2018 van 
Soweco. De kosten van het feit dat, naast Soweco, 1 AJ SW is ondergebracht bij sociale werkvoorziening SWB 
Hengelo alsmede de kosten van de gemeente Almelo voor het begeleiden van 4,14 AJ SW die  werkzaam zijn in 
het bedrijfsleven komen de totale kosten voor sociale werkvoorziening als volgt uit.  
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Bijgestelde (meerjaren) 

gemeentebegroting 2017 obv: 

1. Soweco en BBV begroting 2018 

Soweco 

2. 1 AJ bij SWB Hengelo 

3. 4,14 AJ begeleid werken via 

gemeente Almelo  jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021 

doorsluizen rijksvergoeding Soweco 

en SW Hengelo  €  . .    €  . .    €  . .   €  . .   €  . .  

exploitatiebijdrage  Soweco  €     407.000   €     462.000   €     .   €     .   €     .  

kosten begeleid werken Almelo ( 

4,14 fte SW zijn geplaats in het 

bedrijfsleven en worden door de 

gemeente Almelo begeleid  €        .    €        .    €        .   €        .    €        .   
totaal  €  . .   €  . .    €  . .   €  . .   €  . .   
 
Ten opzichte van de bedragen die opgenomen zijn in de gemeentebegroting 2017 en volgende jaren betekent 
dit de volgende bijstelling  
 

Bijstelling gemeentebegroting  bedrag 

jaar 2017 € .  

jaar 2018 € -48.000 

jaar 2019 € -56.000 

jaar 2020 € -76.000 

jaar 2021 € .  

 
De bijstelling voor het jaar 2017 wordt meegenomen in het 1

e
 Programmajournaal 2017. De bijstelling voor de 

jaren 2018 en volgende en de dekking hiervan wordt meegenomen bij het Raadsperspectief 2018. 
 
In maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het businessplan Maatschappelijke Onderneming 
Soweco. In het betreffende voorstel is in de financiële paragraaf het meerjarenperspectief van de 
exploitatiebijdrage van Tubbergen in beeld gebracht op basis van de concept gewijzigde begroting 2017 van 
Soweco. Omdat de bedragen in de BBV begroting 2018 Soweco  afwijken van de bedragen in de concept 
gewijzigde begroting 2017 van Soweco, hebben de verschillen ook effect op het aandeel van de gemeente 
Tubbergen in het exploitatietekort. In bovenstaande tabel ten aanzien van de bijstelling gemeentebegroting zijn 
de actuele bedragen verwerkt. Daarmee vervallen de bedragen zoals die in het raadsvoorstel van maart 2017 
staan. 
 
Samengevat. 
De gemeentelijke bijdrage aan Soweco loopt op. Dit wordt vooral veroorzaakt door de dalende rijksvergoeding. 
Door de omvorming van Soweco naar een maatschappelijke onderneming worden de oplopende tekorten 
gedempt. Zaak is om de resultaten van de omvorming naar de maatschappelijke onderneming goed te blijven 
volgen en te kijken of hier nog meer voordelen uit te halen zijn, zodat de geprognotiseerde tekorten kunnen 
dalen. 
Voor het overige is er geeft de BBV begroting geen aanleiding tot opmerking. Voorgesteld wordt dus om  als 
zienswijze het volgende aan te geven. De ingediende BBV begroting 2018 geeft geen aanleiding tot op en 
aanmerkingen. Wel vinden wij het van belang dat  de resultaten van de omvorming naar de maatschappelijke 
onderneming goed gevolgd worden en dat het een continu proces wordt om te kijken of hier nog meer voordelen 
uit te halen zijn, zodat de geprognotiseerde tekorten kunnen dalen. Wij verzoeken het dagelijks bestuur van 
Soweco aan te geven op welke wijze dit gewaarborgd wordt. 
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Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Soweco. Wel vinden wij het van belang dat  de 
resultaten van de omvorming naar de maatschappelijke onderneming goed gevolgd worden en dat het 
een continu proces wordt om te kijken of hier nog meer voordelen uit te halen zijn, zodat de 
geprognotiseerde tekorten kunnen dalen. Wij verzoeken het dagelijks bestuur van Soweco aan te geven 
op welke wijze dit gewaarborgd wordt. 

 
 
Crematoria Twente (CT) 
 
Behandeldatum AB: 5 juli 
Zienswijze geadviseerd: Nee 
 
Verruiming budgettaire kaders voor uitvoering strategie CT BV 
Als gevolg van diverse tegenvallers is opnieuw een verruiming noodzakelijk van het investeringsbudget, nu tot € 
20,6 miljoen (+ € 3 miljoen). Een nadere onderbouwing staat in de toelichting investeringsoverzicht. Het bedrag 
aan onvoorzien wordt opgetrokken van € 0,5 miljoen naar € 1 miljoen, met name om te voorkomen dat het CT 
BV opnieuw naar de aandeelhouder (en dus de AB-leden) terug moet. Door dit extra budget moet nu € 13 
miljoen  worden aangetrokken in plaats van de eerder geraamde € 10 miljoen.  
Over de jaren vanaf 2016 zal jaarlijks tenminste € 375.000 aan dividend worden uitgekeerd (e.e.a. voor zover 
solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaat). Het aandeel van Tubbergen hierin ligt rond de 1,94% (is 
gerelateerd aan het aantal cliënten per gemeente). In de meerjarenbegroting is hiermee reeds rekening 
gehouden. 
 

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Crematoria Twente 

 
 
Veiligheidsregio Twente (VRT) 
 
Behandeldatum AB: 10 juli 
Zienswijze geadviseerd: Nee 
 
De concept programmabegroting 2018 van de VRT verwoord welke taken de organisatie het komende jaar gaat 
verrichten, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De VRT geeft 
uitvoering aan de programma’s Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulp), Multidisciplinaire onderwerpen en 
Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. 
 
De omvang van de begroting 2018 is € 51,8 miljoen. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 41,3 
miljoen. Daarmee stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van dé begroting 2017 met ongeveer € 10.000. 
Dit verschil is voornamelijk terug te voeren op de raming van loonontwikkelingen (mede veroorzaakt door het 
principeakkoord over een nieuwe cao) en gemaakte afspraken in het principebesluit van 22 februari 2012. De 
grondslag voor de raming van de loonontwikkelingen is in een eerder stadium met gemeenten overeengekomen. 
Er is geen ruimte voor nieuw beleid ingeboekt. 
 
Ook de komende periode zijn de activiteiten van de organisatie wederom onderwerp van studie. Enerzijds is dit 
een gevolg van de gekozen financieringswijze: met de Cebeon-norm wordt de bijdrage feitelijk versleuteld op 
basis van structuurkenmerken, die tezamen de omvang van het (generieke) veiligheidsrisico van een gemeente 
vormen. Deze sleutel wint aan rechtvaardigheid als VRT ernaar streeft om bij een vergelijkbaar risicobeeld een 
gelijkwaardig niveau aan diensten te leveren. Dit afgesproken traject heeft inmiddels vorm gekregen en in mei 
2017 wordt er een voortgangsnotitie gepresenteerd aan het AB van de VRT. Anderzijds wordt binnen dezelfde 
horizon het beleidsplan 2016-2019 tussentijds geëvalueerd. Bij het vaststellen van het Beleidsplan 2016-2019 is 
afgesproken dit beleidsplan halverwege de periode te evalueren. Eind 2017/begin 2018 zal dit gaan gebeuren 
(incl. evaluatie risicoprofiel).  De evaluatie heeft tot doel om de voortgang in het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen te bewaken en daar waar nodig voor de resterende periode accenten te verleggen. 
 
De bijdrage van de gemeente Tubbergen komt voor het jaar 2018 uit op een bedrag van € 1.405.877. Dit is 
€ 20.000 hoger dan het bedrag dat voor het jaar 2018 is opgenomen in onze meerjarenbegroting. Reden voor 
deze hogere bijdrage zit vooral in de wijziging van de maatstafaantallen van het Cebeon model (woonruimten en 
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OZB niet woningen). De omvang van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt door de verhoging 
van maatstafaantallen, indien deze bovengemiddeld is, juist gunstig beïnvloed. Voor de jaren na 2018 loopt de 
te verwachten bijdrage van de gemeente Tubbergen in de pas met de meerjarige ramingen zoals deze zijn 
opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 

Conclusie: Instemmen met de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Twente.  
 

 
Regio Twente (RT) 
 
Behandeldatum AB: 12 juli 
Zienswijze geadviseerd: Nee 
 
Agenda van Twente 
In de eerste helft van 2018 wordt ingezet op de afhandeling van het investeringsprogramma Agenda van 
Twente. Ervan uitgaande dat de in 2017 uitgevoerde verkenning naar een opvolger hiervan succesvol is 
verlopen, wordt ook ingezet op het faciliteren van deze nieuwe Agenda. Aangezien de inhoud van deze nieuwe 
Agenda bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet bekend was, is de inzet vanuit Regio Twente 
voor deze Agenda vooralsnog geraamd op dezelfde inzet als die in 2017. Zodra het verschijnen en de inhoud 
van de nieuwe Agenda duidelijk is, kan indien noodzakelijk met een begrotingswijziging de juiste inzet vanuit 
Regio Twente aangegeven worden. 
 
OZJT 
In 2017 zal de huidige opzet van het OZJT worden geëvalueerd. Aangezien de uitkomst van deze evaluatie en 
de daarbij behorende vervolgstappen bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet bekend waren, is 
de inzet vanuit Regio Twente voor het OZJT geraamd op dezelfde inzet als die in 2017. Zodra de uitkomst van 
deze evaluatie en de daarbij behorende vervolgstappen duidelijk zijn, kan indien noodzakelijk met een 
begrotingswijziging de juiste inzet vanuit Regio Twente aangegeven worden. 
 
Bezuinigingen parken. 
In het saldo van Recreatieve Voorzieningen is een nog resterende taakstelling verwerkt van € 263.344. In 2013 
heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In 
verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moet Recreatieve Voorzieningen in totaal € 603.885 
bezuinigen. Voor zover deze taakstelling niet wordt gerealiseerd wordt  deze onttrokken aan de hiervoor 
ingestelde reserve Provinciale bijdrage. Maatregelen om te komen tot structurele invulling van de taakstelling 
zijn de parkeer inkomsten op de drie recreatieparken alsmede verwachte erfpacht opbrengsten naar aanleiding 
van het te realiseren bungalow park op het Rutbeek en inkomsten uit evenementen. De Regio Twente geeft aan 
dat zij verwachten dat het bungalowpark op de Rutbeek in 2019 wordt gerealiseerd en daarmee ook de 
taakstelling. 
 
Gemeentelijke bijdrage 
Voor de loon- en prijscompensatie is de brief gevolgd die namens de 14 gemeenten aan de Regio Twente is 
verstuurd. De gemeentelijke bijdrage is € 45,81 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Tubbergen: € 
1.012.000 (huidige meerjarenbegroting: € 1.006.900) 
 

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Regio Twente 

 
 
Stadsbank Oost Nederland (SON) 
 
Behandeldatum AB: 22 juni 
Zienswijze geadviseerd: Nee 
 
Uitgangspunten 
Het afgelopen jaar heeft de Stadsbank Oost Nederland het nieuwe dienstverleningsmodel geïmplementeerd. De 
primaire diensten betreffen indirecte kosten die worden doorberekend als kostprijs per dienst. De materiële 
kosten en de ondersteunende diensten worden als indirecte kosten middels de jaarlijkse bestaansbijdrage 
(bestaanskosten) voldaan. 
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De primaire begroting 2017, de jaarcijfers 2016, de tarieven 2017 en de richtlijnen zoals die in Twents verband 
voor gemeenschappelijke regelingen zijn opgesteld zullen gezamenlijk de leidraad vormen voor de begroting 
2018-2021. Hierin is immers het meest recente beleid opgenomen (bestaand beleid). 
 
Personele kosten 
De tarieven in de primaire begroting 2017 zijn volledig berekend op basis van de dienstenbeschrijving en 
bijbehorend werkproces. Uitgaande van een bestaand dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de tarieven 
van de diensten in 2018 met 1,4% te indexeren; dit aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de 
personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2019-2021 wordt eveneens een tariefindex van 1,4% 
toegepast. Dit kan bijgesteld worden als de cao opnieuw wordt vastgesteld. 
  
Overzicht baten en lasten in de begroting 2018 
 
Primitieve begroting 2018 
 

Programma’s Lasten Baten Saldo 

I Algemeen Bestuur 3.499.800 3.499.800         0 

II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en 
voorzieningen. 

6.502.800 6.504.900 2.100 

Sub totaal programma’s  10.002.600 10.004.700 2.100 

    

Toevoegingen / onttrekkingen reserves    

Toevoeging bestemmingsreserves   2.100 

Sub totaal mutaties reserves   2.100 

    

Gerealiseerd resultaat          0 

 
Meerjaren begroting 2019-2020 
 

Programma’s 2019 2020 2021 

I Algemeen Bestuur - lasten 3.537.200 3.575.000 3.613.300 

I Algemeen Bestuur - baten 3.537.200 3.575.000 3.613.300 

I Algemeen Bestuur - saldo 0 0 0 

    

II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en 
voorzieningen - lasten 

6.592.400 6.670.900 6.760.700 

II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en 
voorzieningen - baten 

6.590.500 6.674.300 6.762.300 

II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en 
voorzieningen - saldo 

-1.900 3.400 1.600 

Totaal programma’s - lasten 10.129.600 10.246.000 10.374.000 

Totaal programma’s - baten 10.127.700 10.249.400 10.375.600 

 -1.900 3.400 1.600 

Toevoegingen / onttrekkingen reserves    

Toevoeging bestemmingsreserves  3.400 1.600 

Onttrekking bestemmingsreserves 1.900   

Saldo 0 0 0 

 
Op basis van bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten worden mutaties in de reserves 
doorgevoerd. Hierna heeft de begroting 2018-2021 voor het jaar 2018, evenals voor de jaren 2019-2021 een 
sluitende begroting. 
 
Gemeentelijke bijdrage 2018 
Bijdrage in standaard dienstverlening, bestaanskosten en additionele dienstverlening € 56.457. De 
meerjarenbegroting 2019-2021 laat een stijging zien van €  57.124 in 2019 naar € 58.481 in 2021.  
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In de gemeente begroting Tubbergen is een structurele raming opgenomen van € 63.000. De bijdrage in de 
standaard dienstverlening kan fluctueren afhankelijk van het aantal cliënten. De raming wordt vooralsnog 
gehandhaafd op het huidige niveau. 
 

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Stadsbank Oost Nederland 

 

Externe communicatie 
Eventuele zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de betreffende verbonden 
partij. Het algemeen bestuur zal vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de 
ontwerpbegroting 2018 (on)gewijzigd vaststellen. 

Financiële paragraaf 
Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in 
de vastgestelde begrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden 
opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018. 

Uitvoering 
Niet van toepassing. 

Evaluatie 
Niet van toepassing. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 CT (I17.022367) 

 Ontwerpbegroting 2018 CT (I17.022368) 

 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 CT (I17.022373) 

 Jaarstukken 2016 CT (I17.022374) 

 AB-voorstel ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022378) 

 Ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022379) 

 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022380) 

 AB-voorstel jaarstukken 2016 SON (I17.022384) 

 Jaarstukken 2016 SON (I17.022385) 

 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 SON (I17.022386) 

 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 VRT (I17.022392) 

 Ontwerpbegroting 2018 VRT (I17.022393) 

 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 VRT (I17.022397) 

 Jaarstukken 2016 VRT (I17.022398) 

 Ontwerpbegroting 2018 RT (I17.022471) 

 AB-voorstel ontwerpbegroting 2018 RT (I17.022472) 

 Jaarstukken 2016 RT (I17.022473) 

 AB-voorstel jaarstukken 2016 RT (I17.022474) 

 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 Soweco (I17.023066) 

 Ontwerpbegroting 2018 Soweco (I17.023065) 

 Samengestelde jaarcijfers 2016 Soweco (I17.024367) 

 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
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Vergadering presidium op 18 april 2017 

Besluit presidium: X om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Samenleving  en Bestuur op 9 mei 2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 17.06711 / I17.021111 

 

 
  
Datum: 22 mei 2017 
Nummer:   13B 
Onderwerp: Ontwerp-begrotingen 2018 verbonden partijen. 
  

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  2 mei 2017, nr. 13A; 

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 9 mei 2017; 

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenteschappelijke Regelingen; 

besluit: 

 kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2018 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2016) 
van de gemeenschappelijke regelingen Soweco, Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, 
Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 mei 2017, 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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