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Geachte heer/mevrouw, VERZONDEN 1 3.05, Vi 
Op 29 juni 2011 behandelt de regioraad de programmarekening 2010 en de programmabegroting 
2012. Op 9 mei jl. hebben wij de concept-programmabegroting 2012 en de concept-
programmarekening 2010 besproken. De programmarekening /jaarstukken 2010 treft u, althans het 
"nietjes-exemplaar", bijgesloten bij deze brief aan. '^ 

Zoals wellicht bij u bekend hanteren wij jaarlijks bij het opstellen van de programmabegroting de cijfers 
van het Centraal Plan Bureau als basis voor de berekening van de looncompensatie en 
prijscompensatie. Voor 2012 is de looncompensatie geraamd op 3% en de prijscompensatie op 
2,25%. Als dagelijks bestuur hebben wij in ons overleg van 9 mei jl. besloten om in afwijking van deze 
bestendige gedragslijn in onze programmabegroting 2012 niet de cijfers te volgen van de publicatie 
van het CPB van maart 2011. 

In de programmabegroting 2012, die u uiterlijk begin week 21 zal worden toegezonden, wordt 
onzerzijds voorgesteld om voor de looncompensatie een percentage van 1,5% te ramen voor 2012. 
Wij merken hierbij wel nadrukkelijk op dat zodra de definitieve CAO onderhandelingen een uitkomst 
laat zien die hoger is dan de door ons voorgestelde 1,5%, wij de raming van de loonsom via de 
tussentijdse rapportages zullen gaan corrigeren. 

Met betrekking tot de prijscompensatie stellen wij voor om voorshands de nul-lijn aan te houden. 
Vervolgens zullen wij inventariseren bij de deelnemende gemeenten welk prijsstijgingspercentage zij 
voor de programmabegroting 2012 gaan hanteren. Wij stellen voor om hiervan het gemiddelde 
prijsstijgingspercentage voor onze programmabegroting 2012 te hanteren. Deze correctie zullen wij 
financieel vertalen in een begrotingswijziging 2012 die u ter vaststelling in het najaar 2011 ter 
vaststelling zal worden aangeboden. 

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS. 
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-vervolgblad 1 

Tot uiterlijk 15 juni 2011 stellen wij u in de gelegenheid om vragen over de programmabegroting 2012, 
de programmarekening 2010 bij ons schriftelijk in te dienen. U wordt op 21 juni schriftelijk in kennis 
gesteld van ons antwoord op de gestelde vragen, waarbij u tevens de gedrukte exemplaren van de 
programmabegroting en de programmarekening zult ontvangen. 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
dagelijks bestuur, 
secretaris, 

K. de Vries, a.i. P.E.JrBi 


