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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 dit raadsvoorstel wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de
ontvangen jaarstukken van de Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
Toch kan het zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het
college/ 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 tien gemeenschappelijke regelingen die
vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis
van deze Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid
worden gesteld om hun zienswijze over de 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.
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4 juni 2019: Aanvullende informatie Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Twente:
De gemeenteraad heeft op maandag 27 mei de jaarstukken van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente ontvangen. Het is te kort
dag om de bevindingen op deze jaarstukken ODT nog te verwerken in het
raadsvoorstel over de jaarstukken van de andere gemeenschappelijke
regelingen. De griffie zal daarom, met behulp van ambtelijke bijstand, een
separaat raadsvoorstel opstellen over de jaarstukken van de
gemeenschappelijke regeling ODT. Dit zal nog voor het aanstaande zomerreces
in de gemeenteraad behandeld kunnen worden.
Er volgt echter wel een aanpassing in het voorliggend raadsvoorstel en conceptbesluit:
In het dictum komt te vervallen:
4. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Twente per brief te wijzen op haar wettelijke verantwoordelijkheid tot
het overleggen van een conceptbegroting aan de gemeenteraad.
Daarmee komt ook bijlage 5 -> ‘Uitgaande brief aan het ODT’ te vervallen.
Bovenstaande opmerking wordt ook verwerkt in het raadsadvies, waarbij de
oorspronkelijke tekst aangaande het ODT blijft staan.
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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

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

begrotingen van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente
deelneemt.
Wijze van behandeling:
De fracties krijgen één termijn waarbij zij in hun termijn opmerkingen kunnen
maken ten aanzien van de voorliggende stukken. Na de inbreng van de fracties
wordt het college gevraagd te reageren. Interrupties zijn toegestaan.
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De fracties kunnen met elkaar in debat over het wel of niet indienen van
zienswijzen op de voorliggende jaarstukken. Middels het voorliggende voorstel
wordt er één zienswijze voorgesteld op de jaarstukken OLCT.
Wenst de raad dit anders (geen zienswijze, een andere tekst van deze
zienswijze, of een aanvullende zienswijze op een andere regeling) dan moet het
raadsvoorstel en concept-raadsbesluit worden geamendeerd. In het
voorliggende raadsadvies staat opgenomen hoe het in te dienen amendement
vorm moet krijgen.
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