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Jaarrekening 2010 en begroting 2012 

Datum 

10.10.2011 
Kenmerit 

Jaarrekening 2010 en begroting 2012 
pagina Wij hebben de begroting van uw werkvoorzieningschap/gemeenschappelijke regeling voor het 

i jaar 2012 in goede orde ontvangen. Na onderzoek hebben wij geconstateerd dat deze 
materieel sluitend is. Verder hebben wij geconstateerd dat zowel de jaarrekening 2010 als de 

uw brief begroting 2012 tijdig door uw bestuur zijn vastgesteld en ingezonden. 

uw kenmerk Wij zijn dan ook van mening dat de begroting 2012 van uw gemeenschappelijke regeling, in 
overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet, onze 
goedkeuring niet behoeven. 

Wij vragen uw aandacht voor de onderling met de deelnemende gemeenten afgesproken wijze 
van voorfinanciering van de Agenda van Twente en Innovatie Platform Twente (AvT/IPT). Als 
gevolg van deze voorfinanciering wordt uw gemeenschappelijke regeling jaarlijks op de balans 
bij de jaarrekening geconfronteerd met een fors negatief eigen vermogen. Dit betekent 
feitelijk dat de gemeenten een onbetaalde rekening bij de gemeenschappelijke regeling 
"parkeren", hetgeen op grond van ons toezichtkader in principe niet acceptabel is. Conform de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen zou dit door de deelnemende gemeenten als een 
verplichte uitgaaf moeten worden aangezuiverd. Tegenover het bedrag aan voorfinanciering 
staat echter een min of meer reële vordering (dividend) op Twence. Vooralsnog achten wij de 
afgesproken wijze van voorfinanciering van de AvT/IPT acceptabel, mits de maximale omvang 
wordt gekoppeld aan het werkelijk te verwachten dividend van Twence. Wij gaan er hierbij 
van uit dat rekening wordt gehouden met de winstwaarschuwing van Twence over 2010 en 
volgende jaren. 

Hiervan uitgaande hebben wij de begroting 2012 voor kennisgeving aangenomen. De door u 
tijdig vastgestelde en ingezonden jaarrekening 2010 hebben wij eveneens voor kennisgeving 
aangenomen. 

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