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De raad wordt gevraagd om op basis van de voorliggende stukken te bepalen of
zij een zienswijze wenst in te dienen. De raad heeft deze mogelijkheid op basis
van artikel 34b Wgr. Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld om
geen zienswijze in te dienen op de begroting van de gemeenschappelijke
regelingen waarin de gemeente Hengelo is betrokken. Wel wordt u voorgesteld
om een concrete vraag bij het DB van het GB Twente neer te leggen.

Portefeuillehouder

College

Dit raadsvoorstel is opgesteld door de raadsgriffie, waarbij met behulp van de
ambtelijk accounthouders feitelijke informatie over de concept jaarstukken 2021
en begrotingen/meerjarenperspectief is ontvangen en waarmee een voorstel is
gedaan voor het wel of niet indienen van een zienswijze.
Toch kan het zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit
bijvoorbeeld de rekenkamercommissie, een zienswijze wenst in te dienen op de
jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regelingen. Het
ontwerpbesluit van dit raadsvoorstel dient dan op dat betreffende punt te
worden geamendeerd met daarbij de exacte tekst van de zienswijze.
Historie

De gemeente Hengelo is deelnemer in elf gemeenschappelijke regelingen die
vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis
van het type gemeenschappelijke regeling uit de Wgr heeft uw raad de
mogelijkheid om bij negen van deze regelingen een zienswijze in te dienen op de
begroting 2023.
Op basis van deze Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de
gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over deze begroting (van het
daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen –waarin de gemeente
deelneemt- in te dienen. Deze zienswijze wordt vervolgens door het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrokken bij de definitieve
vaststelling van de begroting.
In het raadsadvies, het ambtelijk memo en in het technisch beraad van
maandag 30 mei 2022 kan / heeft uw raad een toelichting ontvangen over
gemeenschappelijke Regelingen en het proces rondom de behandeling van deze
jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen.
Overig
De jaarrekening van de Crematoria Twente BV is voor raadsleden vertrouwelijk
bij de raadsgriffie –op afspraak- in te zien.
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Op basis van de voorliggende informatie uit het raadsvoorstel, de QuickScan
vanuit de rekenkamercommissie een collegebrief kunnen de fracties naar voren
brengen of er wensen zijn tot het inbrengen van zienswijzen op de voorliggende
begrotingen van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente
deelneemt.
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Wijze van behandeling: De fracties/leden voorafgaand aan deze politieke markt
gevraagd bij welke regelingen men het woord wenst te voeren (doorgeven via
raadsgriffie@hengelo.nl). Tijdens de politieke markt worden de regelingen één
voor één behandeld in de volgorde zoals opgenomen in het raadsvoorstel.
Hierbij kan de voorzitter bepalen om regelingen waarbij veel woordvoerders zijn
als eerst te behandelen.
2 woordvoerders per fractie toegestaan.
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