Agenda Algemeen Bestuur OD Twente
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

02-07-2021
10:30 - 13:00
Via Microsoft Teams
Ellen Nauta

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

4

Vaststellen verslag van de vergadering van 9 april 2021
Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 9 april 2021 vast te stellen.

5

TER BESLUITVORMING

5.1

Programmabegroting 2022
Op 14 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Ontwerp
Programmabegroting OD
Twente 2022 voor zienswijze verstuurd aan de Raden en Staten van de
deelnemers. Aan de Raden
en Staten is gevraagd hun eventuele zienswijze vóór 10 juni 2021 kenbaar te
maken aan het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels van twee deelnemers een
zienswijze ontvangen. Van
twee deelnemers wordt nog een zienswijze verwacht. Elf deelnemers hebben
besloten geen
zienswijze in te dienen.
Het dagelijks bestuur heeft de ingediende zienswijzen bestudeerd en legt
hierbij de Ontwerp
Programmabegroting OD Twente 2022 voor aan het algemeen
bestuur met het advies deze ongewijzigd vast te stellen. De zienswijzen zullen
vanwege de termijn later aan de agenda worden toegevoegd.

5.2

Jaarstukken 2020
Op 14 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Jaarstukken
OD Twente 2020 ter informatie verstuurd aan de Raden & Staten van de
deelnemers. Op de Jaarstukken OD Twente bestaat conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de Raden & Staten geen
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Definitieve vaststelling van de
Jaarstukken OD Twente is een taak die door de Wgr wordt toegekend aan het
algemeen bestuur van de OD Twente. Het dagelijks bestuur legt de
Jaarstukken OD Twente 2020 nu voor aan het algemeen bestuur met het
advies deze vast te stellen.

6

TER BESPREKING

6.1

Mediation
De stand van zaken van het proces zal mondeling worden weergegeven.
Eventuele documenten zullen later aan deze agenda worden toegevoegd.

6.2

Routekaart outputfinanciering
Als bijlage bij dit agendapunt is de eerste opzet van de routekaart ten behoeve
van outputfinanciering toegevoegd. Tijdens de vergadering zal deze routekaart
mondeling worden toegelicht.

6.3

Toelichting uren en productie 2020 door Hengelo en Twenterand
In het AB van 9 april jongstleden is vanuit de OD Twente een inleidende
mondelinge toelichting gegeven ten aanzien van de realisatie 2020 en inzicht in
de huidige stand van zaken. Aansluitend hebben de bestuurders van Borne en
Rijssen-Holten de mogelijkheid gekregen om daarop vanuit hun eigen
gemeente bezien een toelichting te geven. Verzocht is om hierbij aandacht te
besteden aan de samenwerking. Op verzoek van het AB zullen in deze
vergadering de bestuurders van Hengelo en Twenterand een toelichting geven.

7

TER INFORMATIE

7.1

Voorjaarsrapportage
De voorjaarsrapportage beschrijft de resultaten van de OD Twente over de
periode januari tot en met april
2021.
De voorjaarsrapportage komt voort uit de Planning & Control Cyclus van de OD
Twente. Middels de
voorjaarsrapportage informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur
over de realisatie van de baten en
lasten uit de begroting, de geleverde diensten t.o.v. de geplande diensten en
de effecten hiervan op de bijdrage
van een deelnemer in de OD Twente.
De voorjaarsrapportage zal tijdens de vergadering mondeling worden
toegelicht.

8

TER KENNISNAME

8.1

Termijnagenda
Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda

9

Rondvraag en sluiting
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