Besluitenlijst extra vergadering algemeen bestuur d.d. 31 januari 2018

Aanwezig
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)
De heer B. Brand (Dinkelland)
De heer M.J.R. Kotteman als vervanger van de heer Welten
De heer P.G. Welman (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen); fungeert als voorzitter
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer J. Bron (Hengelo)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer J.P. Gebben (Losser)
De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer H. Robben (Wierden)
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Afwezig
De heer G.O. van Veldhuizen (voorzitter Regio Twente)
De heer R.G. Welten (Borne, lid DB)
De heer G.J. Binnenmars (Twenterand, lid DB)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
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1. Opening en mededelingen
De heer Kok opent de vergadering. Vanwege diverse omstandigheden is er geen lid van het dagelijks
bestuur aanwezig om de vergadering voor te zitten. In verband daarmee is de heer Kok gevraagd het
voorzitterschap te vervullen. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.

2. Begrotingswijziging 2018 Agenda voor Twente 2018-2022
Toelichting voorstel
Op 1 december 2017 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente ingestemd met de financiële
strategie en de daarmee verbonden financiële instrumenten voor de uitvoering van de Agenda voor
Twente. De deelnemende gemeenten dragen € 7,50 per inwoner/jaar bij aan de Agenda voor Twente
(2018 - 2022). De financiële consequenties vergen een wijziging van de begroting 2018. Deze
begrotingswijziging heeft qua inkomsten en uitgaven alleen betrekking op de 12 gemeenten die al
hebben besloten mee te doen. De bijdragen van Almelo en Rijssen-Holten, die nog geen besluit de
deelname hebben genomen, staan op nul.

Voorstel
In te stemmen met bij het voorstel gevoegde begrotingswijziging (2018, nr. 2) en deze te verwerken in
de programmabegroting 2018 van Regio Twente.

Besluit
Conform vastgesteld. De heer Coes stemt tegen het voorstel omdat nu nog niet voldaan wordt aan de
reeds bekend voorwaarde van de raad van Hellendoorn, dat alle gemeenten aan de Agenda van
Twente meedoen.
De doorbelasting van deze bijdrage vindt separaat plaats, in lijn met de werkwijze van Coalition of the
Willing. Uit recent overleg met de belastingdienst blijkt dat hierbij geen BTW in rekening hoeft te
worden gebracht.

3. Rondvraag
Namens de auditcommissie deelt de heer Beens mee dat deze commissie de boardletter 2017 met de
accountant heeft besproken. De commissie komt in juni 2018 weer bij elkaar als de controle op de
jaarrekening 2017 heeft plaatsgevonden. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is het
evenwel de vraag of de huidige leden dan nog in de auditcommissie zitting kunnen hebben. De heer
Beens kondigt daarom voor de vergadering van 7 maart 2018 een brief van de auditcommissie aan
waarin op deze situatie wordt ingegaan. De commissie staat open voor suggesties.

2

