
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 523031
Datum vergadering: 20 december 2022
Datum voorstel: 15 november 2022
Nummer: 16 A 
Onderwerp: Begrotingswijziging OD Twente 2023-01

Voorgesteld raadsbesluit
1. kennis te nemen van de ontwerp begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Twente;
2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Twente;

Samenvatting van het voorstel
Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2023 door het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst Twente (verder OD Twente) vastgesteld. Vanwege ontwikkelingen die kort voorafgaand of 
kort nadat de begroting is vastgesteld zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting 
opgenomen konden worden is een begrotingswijziging in procedure gebracht.

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten de gelegenheid wordt geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te 
uiten.

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding voor dit voorstel
Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2023 door het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst Twente (verder OD Twente) vastgesteld. Vanwege ontwikkelingen die kort voorafgaand of 
kort nadat de begroting is vastgesteld zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting 
opgenomen konden worden is een begrotingswijziging in procedure gebracht. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Met het voorstel wordt de gemeenteraad in de positie gebracht om op te komen voor de Tubbergse belangen 
bij de gemeenschappelijke regeling OD Twente, voordat de begroting 2023 wordt gewijzigd en vastgesteld.

Argumentatie
Het algemeen bestuur van de OD Twente heeft in eerdere bestuursvergaderingen ingestemd met de 
uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak en met de uitvoering van het provinciale programma 
Energie en Duurzaamheid. Verder heeft het Rijk door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen 
beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de 
energiebesparingsplicht. De financiële gevolgen van deze besluiten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. 
Daarnaast is er sprake van een aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma’s 
Vergunningen, Handhaving en Advies. Hiervoor is in de begroting een voorziening opgenomen om deze 
hogere productie te kunnen realiseren. Afrekening van deze hogere productie vindt achteraf plaats per 
deelnemer en op basis van werkelijk bestede uren.

Participatie samenleving
Niet van toepassing

Externe communicatie
Niet van toepassing

Financiele paragraaf
De begrotingswijziging leidt voor Noaberkracht tot een toename van de bijdrage met €183.422,-. Waarvan 
een belangrijk deel (€137.630,-) als gevolg van een hogere productie. Afrekening hiervan vindt achteraf 



plaats op basis van werkelijk bestede uren.

De bijdrage voor Tubbergen neemt op basis van de begrotingswijziging toe met € 80.064. Deze extra kosten 
worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost van € 130.950.

Hiermee komt de totale bijdrage aan de OD Twente voor Tubbergen op €613.762.

Uitvoering
De Omgevingsdienst Twente wordt geïnformeerd over het raadsbesluit.

Evaluatie
Niet van toepassing

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Eenzelfde voorstel ligt voor bij de gemeenteraad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de waarnemend burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 20 december 2022
Nummer: 16 B 
Onderwerp: Begrotingswijziging OD Twente 2023-01

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022, nr. 16 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 13 december 2022

gelet op artikel artikel 59 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de de raad in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen over de ontwerp-begroting naar voren te brengen.

besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwerp begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Twente;
2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Twente;

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

de waarnemend griffier,

Drs. J.B. Zijlstra MMC

de waarnemend voorzitter,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld


