Zaaknummer

:

182729

Raadsvergadering

:

22-06-2021

Onderwerp

:

Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

04-05-2021
Wethouder H.J. Bosman
Busz, Elma, Team Opdrachtgeverschap
A

tel.

:

0545-250228

Te nemen besluit
1. Instemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en
geen zienswijze hierop indienen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op de begroting van een gemeenschappelijke regeling is het mogelijk een zienswijze in te
dienen wanneer de visie van uw raad afwijkt van de concept begroting. Dit voorstel is gemaakt
om te constateren of er een afwijkende visie is.
Argumentatie
1.1 De concept begroting komt overeen met de verwachting.
1.2 De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 voldoen aan de eisen gesteld door de
Gemeenschappelijke Regeling. De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe het Openbaar
Lichaam Crematoria Twente de doelstellingen uit de jaarrekening en begroting heeft
gerealiseerd en zal realiseren.
1.3 De solvabiliteit van Crematoria Twente B.V. heeft er toe geleid dat over 2020 geen dividend
wordt uitgekeerd. Voor 2022 zal er wel dividend uitgekeerd worden is de verwachting. Dit zal
overigens voor Berkelland om een gering bedrag gaan.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Financiën
In 2022 zal er dividendopbrengst zijn voor de deelnemende gemeenten. Gezien de geringe
deelname vanuit Berkelland zal dit voor Berkelland een zeer gering bedrag zijn.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente wordt van het besluit op de hoogte gebracht.
Initiatief, participatie en rol gemeente
n.v.t.
Planning en evaluatie
n.v.t.
Alternatieven
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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In te stemmen met de concept begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en
geen zienswijze hierop in te dienen.
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Twaalf gemeenten werken samen in een gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente
(OLCT). Zij zien lijkbezorging en daarmee ook cremeren als een publieke taak. De exploitatie
van de crematoria wordt uitgevoerd door een zelfstandige organisatie, Crematoria Twente B.V.
De resultaten vloeien terug naar de gemeenschap.
Crematoria Twente beschikt over 4 locaties: Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal. Hier vinden
crematies en afscheidsbijeenkomsten plaats. Ook is er mogelijkheid om de as te verstrooien of
om een urn bij te zetten in een urnengraf of -nis.
In Haarlo is in 2017 crematorium Hart van Berkelland geopend. Dit hoort niet bij de Crematoria
Twente. Mede daardoor is het aantal crematies vanuit gemeente Berkelland bij de crematoria
Twente sterk afgenomen.
In 2020 was het aantal crematies bij crematoria Twente toegenomen tot 4059. Het aantal
crematies uit Berkelland is verder gedaald, dit waren er in 2020 19.
Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een gemeenschappelijke regeling.
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting en de jaarrekening
vast. Wel zijn de gemeenteraden van de betrokken gemeenten op grond van de wet
gemeenschappelijke regelingen bevoegd om zienswijzen in te dienen op de concept-begroting.
We hebben de concept-begroting 2022 en de jaarrekening 2020 ontvangen.
Op de jaarrekening kan door de gemeenteraad geen zienswijze worden ingediend. Deze stukken
zijn ter info.
Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling
De jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling OLCT is als bijlage toegevoegd.
De solvabiliteit van Crematoria Twente B.V. heeft er toe geleid dat over 2020 geen dividend
wordt uitgekeerd. Daarmee kunnen de kosten van het OLCT ook niet gedekt worden uit de
dividendopbrengsten. De kosten worden nu gedekt uit de algemene reserve van het OLCT.
Jaarrekening 2020 B.V.
Naast de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, is er de jaarrekening van de B.V..
De jaarrekening 2020 van de B.V. ligt vertrouwelijk ter inzage bij onze vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur, dit is wethouder H.J. Bosman.
Begroting 2022
De Begroting 2022 van het OLCT is als bijlage toegevoegd. Het voornemen is om wel dividend
uit te keren, dit is naar rato van het aantal crematies dat vanuit de deelnemende gemeenten
plaatsvindt. De deelname vanuit Berkelland was in 2020 19 crematies, terwijl er totaal 4059
crematies hebben plaatsgevonden. Verwachting is volgens de begroting dat er in totaal €
359.538 wordt uitgekeerd aan alle gemeenten samen.
Ontwikkelingen OLCT
Het OLCT is bezig met een kadernota. Aan de hand van deze nota kan binnenkort door de
deelnemende gemeenten worden aangegeven of zij willen blijven deelnemen in de huidige vorm,
of een andere voorkeur hebben. Vanuit Berkelland wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van
de crematoria van Crematoria Twente. Aan de hand van de nog door het OLCT vast te stellen
kadernota, is het daarom een overweging om eventueel de deelname te beëindigen.

