(JEM EENTEHELLENDCXĮĶJl

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078

Behand.;

8000 G B Zwolle
Telefoon 038 499 88 99

1 OKT 2013

Fax 038 425 48 88
provincie.Overijssel, nl
postbus@overijssel.nl

A
Wcrkni'..
Kj-pie aan:

ÃTI-ïïr.-r I) Z N.

Regio Twente
Postbus 1400
7500 BK ENSCHEDE

...

.

RABO Zwolle 39 73 41 121

""X

! vTVcrtr: z

^.A
Inlichtingen bij
Mvr. M. Elmellahi
telefoon 038 499 94 21
fax 038 425 48 03
m.elmellahi@overijssel.nl

13INK14127
lil

Jaarrekening 2 0 1 2 en begroting 2 0 1 4 Regio Twente

Datum

8.10.2013

Kenmerk

2013/0336655

Jaarrekening 2012 en begroting 2014
Wij hebben de begroting van uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2 0 1 4 in goede
orde ontvangen. Na onderzoek hebben wij geconstateerd dat deze materieel sluitend is.
Verder hebben wij geconstateerd dat zowel de jaarrekening 2 0 1 2 als de begroting 2 0 1 4 tijdig
door uw bestuur zijn vastgesteld en ingezonden.
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uw kenmerk

Wij zijn dan ook van mening dat de begroting 2 0 1 4 van uw gemeenschappelijke regeling, in
overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet, onze
goedkeuring niet behoeven.
Hiervan uitgaande hebben wij de begroting 2 0 1 4 voor kennisgeving aangenomen. De door u
tijdig vastgestelde en ingezonden jaarrekening 2 0 1 2 hebben wij eveneens voor kennisgeving
aangenomen.
Aandachtspunt
Net zoals voorgaande jaren vragen wíj uw aandacht voor de onderling met de deelnemende
gemeenten afgesproken regels omtrent voorfinanciering van de Agenda van Twente en het
Innovatie Platform Twente (AvT/IPT). Voorfinanciering 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 eventuele
winstwaarschuwingen van Twence.
Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan de raden van de aan uw
samenwerkingsverband deelnemende gemeenten.
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