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Bij brief van 25-10-2010, kenmerk 2010/0171399, hebben wij u meegedeeld, dat de 
begroting 2011 van uw samenwerkingsverband onze goedkeuring behoeft (preventief 
toezicht). Reden van het ingestelde toezicht was dat er nog een ongedekt tekort in de 
begroting zat, waarover nog geen besluit over de invulling hiervan genomen was. Het bestuur 
heeft in de najaarsvergadering een besluit genomen over de dekking van dit tekort en deze 
begroting vastgesteld. Deze vastgestelde begroting hebben wij in goede orde ontvangen op 
25-11-2010. 

uw kenmerk De uitkomsten van deze begroting zijn: 
• De staat met de verwachte inkomsten en uitgaven is sluitend, maar daartoe is voor een 

bedrag van 1.387.000 euro een beroep gedaan op het weerstandsvermogen. Bovendien is 
nog geen rekening gehouden met extra bezuinigingen, die het rijk wil doorvoeren op de 
sociale werkvoorziening. Die bezuinigingen kunnen voorSoweco oplopen tot maximaal 3,5 
miljoen euro. 

• Het bestuur heeft in de najaarsvergadering besloten dit bedrag ten laste van de algemene 
reserve te brengen. Het weerstandsvermogen komt hiermee beneden de (onderling 
afgesproken) ondergrens. 

• Uw samenwerkingsverband is zich momenteel aan het beraden over de richting waarin 
Soweco zich in de toekomst structureel dient te ontwikkelen. Het bestuur van Soweco 
heeft vier scenario's voor de toekomst ontwikkeld. Die variëren van zoveel mogelijk taken 
binnenboord houden tot complete ontmanteling van het bedrijf. De deelnemende 
gemeenten zullen in het voorjaar van 2011 een besluit nemen over de toekomst van 
Soweco. 

Na onderzoek van deze begroting hebben wij besloten uw begroting 2011 goed te keuren. 
Aan dat oordeel liggen de volgende constateringen ten grondslag: 
• Reden van het preventieve toezicht was dat er geen besluit van het bestuur over het 

ongedekte tekort was genomen. Het bestuur heeft inmiddels een besluit genomen over de 
dekking van de begroting. 

• Uw gemeenschappelijke bevindt zich in een overgangsfase om te komen tot een 
structureel pakket van maatregelen dat leidt tot een structureel sluitende (meerjaren) 
begroting. De bestaande problemen worden hiermee structureel aangepakt. De 
gemeenschappelijke regeling onderkent hiermee en maakt vervolgens aantoonbaar dat 
maatregelen zullen worden getroffen om het evenwicht - hoewel omvangrijk - te 
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herstellen. Niettemin blijft van kracht dat eventuele tekorten in de komende begroting(en) 
door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen(zie hieronder). 

• In gevallen van een negatief begrotings- en/of rekeningssaldo dienen de deelnemende 
gemeenten garant te staan voor de dekking van een dergelijk saldo (dit zijn voor de 
deelnemende gemeenten namelijk verplichte uitgaven), tenzij er afspraken zijn over de 
inzet van het eigen vermogen. Gezien het feit dat de reserve van uw gemeenschappelijke 
regeling onder de ondergrens zit verzoeken wij u de deelnemende gemeenten ervan in 
kennis te stellen dat zij rekening moeten houden met deze verplichte uitgaven voor hun 
begroting 2012, omdat negatieve begrotingsaldi niet meer, binnen de bestaande 
afspraken, kunnen worden opgevangen, uit uw eigen vermogen. In het toezicht op de 
deelnemende gemeenten zullen wij hier tevens op toezien. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan de raden van de aan uw 
samenwerkingsverband deelnemende gemeenten. 
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Uw brief 

Uw kenmerk 

voorzitter, 

secretaris, 

De Algemene wet bestuursrechttoiedifde mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van 
verzending van deze brief bezwaar'tégen dit besluit bij ons college in te dienen. Voor de 
behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht 
verschuldigd. 
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftenprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal 
medewerker die in dit besluit is vermeld. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij 
de President van de Rechtbank Zwolle, Postbus 10076. 8000 GB Zwolle, telefoonnummer 038 
- 888 44 44. In dat geval bent u griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een 
bezwaarschrift hebt ingediend. 
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