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Onderwerp
Intrekken raadsvoorstel zienswijze begroting ODT 2020

Geachte raadsleden,
Het raadsvoorstel “Zienswijze ontwerp programmabegroting OD Twente 2020”, staat geagendeerd
voor uw vergadering van dinsdag 9 juli a.s. Actuele ontwikkelingen zijn voor ons reden u bij aanvang
van deze vergadering voor te stellen ons raadsvoorstel in te trekken. In deze brief lichten wij u dit graag
toe.
Aanleiding
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT) waaraan Almelo
deelneemt, heeft de ontwerpbegroting 2020 toegezonden. Uw raad krijgt de gelegenheid om een
zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Eventuele zienswijzen van de deelnemers aan de GR
ODT wordt door het bestuur van de ODT betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2020 op 4
oktober 2019.
Ter voorbereiding op het geven van een zienswijze, hebben wij u in het politiek beraad van 18 juni jl.
een toelichting gegeven op de voorliggende stukken en actuele ontwikkelingen. De ontvangen ontwerpbegroting en uw reactie tijdens het politiek beraad, waren voor ons reden u voor te stellen geen
zienswijze in te dienen. Dit raadsvoorstel hebt u ontvangen ter behandeling in uw vergadering van 9 juli
a.s.
Actuele ontwikkeling
De gemeente Enschede heeft het bestuur van de ODT al in 2018 laten weten, het niet eens te zijn met
de vastgestelde verdeelsleutel betreffende de te betalen overheadkosten. Ook stelt gemeente Enschede
slechts de wettelijk verplichte taken in te brengen en niet de plus-taken, c.q. variant 4 taken, zoals dit
door alle deelnemers aan de GR eerder is afgesproken.
Het bestuur van de ODT is al enige tijd in gesprek met het college van de gemeente Enschede over de
ontstane situatie. Dit heeft niet geleid tot een oplossing. Recent heeft de ontevredenheid van Enschede
geleid tot een zienswijze van de gemeenteraad van Enschede op de ontwerp-begroting 2020 van de
ODT.
Vrijdag 5 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de ODT een concreet voorstel ontvangen van het
college van B&W van Enschede, om de verdeelsleutel van de overhead aan te passen met als gevolg
een wijziging van de begroting 2020.
Dit voorstel vraagt om een nadere bestudering van de inhoudelijke en financiële betekenis. Wat
betekent dit voor de samenwerking, voor de ODT zelf, voor de deelnemers en niet in de laatste plaats
voor de gemeente Almelo. Het bestuur van de ODT wenst dit in beeld te brengen, alvorens de
gemeenteraden om een zienswijze te vragen. Dit betekent dat het besluit over het geven van een
zienswijze dient te worden uitgesteld en is voor ons reden om u voor te stellen het raadsvoorstel van 9
juli in te trekken en u na het zomerreces een nieuw voorstel aan te bieden.
Vervolgproces
In de komende periode brengen wij de gevolgen van het voorstel van de gemeente Enschede in beeld.
Direct na het zomerreces ontvangt u van ons een gewijzigd voorstel, waarin wij een zienswijze voor u
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voorbereiden op de ontwerp-begroting 2020 van de ODT. Daarbij gaan wij ook in op het voorstel van
de gemeente Enschede. Wij streven naar behandeling van het raadsvoorstel in uw vergadering van 17
september a.s., waarin u conform voorstel kunt besluiten of indien gewenst (g)een (aangepaste)
zienswijze kunt geven door het voorstel te amenderen. Andere deelnemers aan de GR doorlopen een
soortgelijk proces. Alle zienswijzen worden door het bestuur van de ODT betrokken bij de
besluitvorming over de begroting 2020 op 4 oktober 2019.
Bij aanvang van uw raadsvergadering op 9 juli a.s. geven wij graag een toelichting op deze brief.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne
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