
 

 

Agenda bestuur Recreatieschap Twente van 7 september 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
1. Opening vergadering 

 
 

 

2. Vaststellen agenda Vast te stellen.  

3 
Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter  

1. Een voorzitter aan te wijzen. 
2. Een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen. 

 

4. Mededelingen  
 

 
 

A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst d.d. 6 juli 2022 Vast te stellen. 
 
 

B- Bespreekstukken  

1. 
Lastenuitzetting door het aantrekken van een 
geldlening 
 

1. Kennisnemen van de notitie “Overdracht 
activa en aantrekken geldlening” 

2. In te stemmen met het financieren van de 
overname van de activa door het afsluiten 
van een geldlening en de bijbehorende 
rentelasten op te nemen in de begroting van 

  

DATUM 7 september 2022 PLAATS Gemeentehuis Wierden TIJDSTIP 13:00-15:00 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS D. Scholten (plv.) PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A. Maathuis (Almelo), M.J. Velten (Borne), B.J. Brand (Dinkelland), J.H. Niemans (Haaksbergen), E. Nijenbanning (Hellendoorn), W.J.H. 
Meulenkamp (Hof van Twente), J. Nordkamp (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné (Oldenzaal), F.J. Wessels (Rijssen-Holten), U. Bekhuis-
Groothuis (Tubbergen), A.E. van der Ham (Twenterand), R. Kortenhoeven (Wierden) en D. Scholten (plv. secretaris). 

AFWEZIG J. Diepemaat (Enschede) en G. Gerrits (Hengelo) 
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    Recreatieschap Twente, waarbij voor de 
financiering het volgende wordt voorgesteld: 
a. voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 

de rentelasten via projectfinanciering 
separaat bij de gemeenten in rekening 
te brengen; 

b. de structurele financiering vanaf 2024 
op te nemen in de programmabegroting 
2024 door verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage en deze 
begroting integraal aan te bieden aan de 
raden voor een zienswijze.  

3. Voor de financiering van de overige 
lastenuitzettingen die besproken zijn in de 
vergadering van 6 juli 2022, dezelfde 
financieringswijze te hanteren zoals 
uiteengezet in het voorgaande beslispunt.  

C- Ter informatie 

1.    

D – Rondvraag en sluiting  

1.  
 
 

 

 
 

 



 

 

Besluitenlijst bestuur Recreatieschap Twente van 6 juli 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    

1. Opening vergadering 
 
 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer 
Diepemaat later komt, mevrouw Van der Ham afwezig is en de heer 
Nordkamp wordt vervangen door mevrouw Oosterbroek . Mevrouw 
Zinkweg meldt dat mevrouw Vloothuis eveneens verhinderd is en 
dat zij ook de inbreng van de gemeente Tubbergen doet. 

2. Vaststellen agenda Vast te stellen. Vastgesteld.  

3 
Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter  

1. De heer B.J. Brand aan te wijzen 
tot voorzitter voor de periode t/m 
de dag waarop in een extra 
vergadering van uw bestuur de 
reguliere verkiezing wordt 
gehouden. 

2. Een plaatsvervangend voorzitter 
aan te wijzen voor de periode t/m 
de dag waarop in een extra 
vergadering van uw bestuur de 
reguliere verkiezing wordt 
gehouden. 

1. Bij acclamatie conform besloten. 
2. Ter vergadering stelt mevrouw Zinkweg zich beschikbaar. 

Zij wordt bij acclamatie aangewezen.  
3. Besloten wordt deze vergadering begin september 2022 te 

houden. 

DATUM 6 juli 2022 PLAATS Gemeentehuis Hengelo TIJDSTIP 10:00-12:30 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS D. Scholten (plv.) PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A. Maathuis (Almelo), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede, vanaf punt B4), A.B.G.M. Koopman (Haaksbergen), E. 
Nijenbanning (Hellendoorn), G. Gerrits (Hengelo), W.J.H. Meulenkamp (Hof van Twente), M. Oosterbroek (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné 
(Oldenzaal), F.J. Wessels (Rijssen-Holten), R. Kortenhoeven (Wierden) en D. Scholten (plv. secretaris). 

AFWEZIG A.van der Ham (Twenterand, m.k.a.), T. Vloothuis (Tubbergen, m.k.a.), en M.J. Velten (Borne). 
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    3. Eind september 2022 een extra 
vergadering van uw bestuur te 
houden. 

3. Mededelingen  

 
1. Start visie recreatieparken (D. 

Scholten) 
2. Stand van zaken 

uittredingsregeling.(H. Bolhaar) 
3. Omgevingsvisie provincie 

Overijssel.(R.v.d. Hoeven) 
 

1. De plv. directeur geeft aan, dat de huidige visie 8 jaar 
geleden is vastgesteld en actualisering behoeft. De 
vertraging in de aanstelling van de directeur, die kartrekker 
van visietraject is, betekent uitstel van de start.  
Besloten wordt niet te wachten op de aanstelling van de 
directeur en een eerste aanzet voor de visie te laten maken 
door het bureau waarmee al contacten zijn gelegd. Dit 
gebeurt onder leiding van de plv. directeur. In verband 
daarmee wordt een tijdelijke verschuiving in de 
werkzaamheden binnen de ambtelijke organisatie bezien. 

2. De heer Bolhaar deelt mee, dat op basis van een wijziging 
van de Wgr alle gemeenschappelijke regelingen binnen 2 
jaar hun regeling op het gebied van uitredingsbepalingen 
moeten aanpassen. In Twents verband wordt dit 
gecoördineerd opgepakt door de werkgroep van juristen in 
afstemming met de griffiers. Het doel is om in één keer aan 
de raden de wijzigingsvoorstellen aan te bieden.  
Met deze procesgang wordt ingestemd. De volgende 
vergadering wordt benut voor verdere gedachtewisseling 
over de uitwerking van de uittredingsregeling die al is 
gemaakt. 

3. De heer Van der Hoeven wijst erop dat er zorgen zijn over 
de positie van VTE in de nieuwe omgevingsvisie. Verzoek 
aan de bestuurders is om bij de (nieuwe) statenleden te 
pleiten voor een goede positie van VTE in de visie.   
De heer Wessels vraagt daarbij aandacht voor de tekst die 
staat in het Fundamentdocument omdat dit de basis vormt 
voor de visie.  
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    Door de bestuurders wordt medewerking toegezegd. 

A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst d.d. 20 april 2022 Vast te stellen. 
 
Vastgesteld. 
 

2. 

 
Inzet beleidsmedewerker vrijetijdseconomie 
in 2022 
 
 

Vast te stellen begrotingswijziging 2022 
nummer 1. 
 

Conform besloten.  
 

B- Bespreekstukken  

1. Programmabegroting 2023 

1. Kennis te nemen van de ingediende 
zienswijzen en de reactie daarop vast 
te stellen. 

2. De programmabegroting 2023 vast te 
stellen 

3. Het beheerplan groot onderhoud 
kapitaalgoederen 2023 – 2027 vast te 
stellen 

4. Het beheerplan groot onderhoud 
kapitaalgoederen 2019 – 2023 in te 
trekken 

5. Kennis te nemen van de risico’s met 
bijbehorend weerstandsvermogen 

1. Conform besloten. De zienswijze van de raad van Holten-
Rijssen, die overeenkomst met die van Twenterand, wordt 
aan het overzicht toegevoegd. 

2 t/m 5. Conform besloten. 

2. Benoeming accountantsfunctie 
1. Voor de boekjaren 2022 t/m 2025 

Eshuis Accountants BV (hierna te 
noemen Eshuis) te benoemen tot 

 Conform besloten. 
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    accountant van Recreatieschap 
Twente.  

2. De kosten voor 2022 voor dekken 
vanuit de exploitatie van 2022 en 
indien dit niet mogelijk is, bij de 
jaarrekening van 2022 de kosten 
dekken vanuit de egalisatiereserve.  

3 
 
Diverse lastenuitzettingen 
 

1. Kennis te nemen van de diverse 
autonome lastenuitzettingen.  

2. Voor de structurele financiering van de 
lastenuitzettingen wordt het volgende 
voorgesteld: 
a. De lastenuitzettingen voor 2022 te 

dekken vanuit de exploitatie van 
2022 en indien dit niet mogelijk is, 
bij de jaarrekening van 2022 deze 
te dekken vanuit de 
egalisatiereserve. 

b. Voor de structurele dekking, de 
gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 
structureel te verhogen en deze 
verhoging voor een zienswijze 
voor te leggen aan de 
gemeenteraden.  

1. Conform besloten. 
2. Aangehouden. Nagaan of de overdracht van activa en 

passiva aan het Recreatieschap leidt tot een 
lastenverlichting bij SamenTwente. Waarom is dit voor de 
gemeenten niet kostenneutraal? De financiële adviseurs 
van Oldenzaal, Hengelo, SamenTwente en Recreatieschap 
Twente worden gevraagd dit in beeld te brengen. 
 
 

 

4. Concept-Visie Routenetwerken Twente 

 
De 3 in de visie opgenomen scenario’s te 
bespreken en daarover een standpunt in te 
nemen. 
 

Kennis genomen wordt van de toelichting van de heer Van den 
Heuvel.  
 
Vanuit het bestuur wordt aandacht gevraagd voor:  

- het verkrijgen van inkomsten; 
- het vooropstellen van het belang van Twente; 
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    - het aangeven van de meerwaarde van elk scenario’s (wat 
levert het scenario op); 

- het informeren van de raden (vraag welke raden hiervoor 
belangstelling hebben); 

- het besluitvormingsproces; 

5. Vaststellen subsidie MarketingOost 2021 

 
De subsidie aan MarketingOost voor 
uitvoering van het Actie- en 
investeringsplan 2021 Vrijetijdseconomie 
Twente vast te stellen op € 629.000. 
 

Het mandaat van het dagelijks bestuur van SamenTwente wordt 
aanvaard. Vervolgens conform besloten. 

6. Extra campagne najaar 2022 Marketing Oost 

 
 
Marketing Oost een extra campagne te 
laten uitvoeren in het najaar voor een 
bedrag van  
€ 1.715,00 per gemeente.   
 
 

Conform besloten.  
 

C- Ter informatie 

1. 

 
Presentatie Vitale Vakantieparken door Jeske 
van Gerwen van Expertise Centrum 
Overijssel 
 

 
Kennis nemen van de presentatie. 
 

Kennis genomen wordt van de toelichting van de heer Diepemaat 
en de presentatie van mevrouw Van Gerwen. 

D – Rondvraag en sluiting  

1.  
 
 

1. De heer Van den Heuvel geeft een toelichting op het 
afsluiten van de MTB-routes op de Sallandse Heuvelrug 
afgesloten ten gevolge van de rechterlijke uitspraak. 
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    Inmiddels is de afsluiting in uitvoering genomen. In verband 
met de vervolgprocedure vraagt hij de gemeenten het 
aantal dode reptielen op openbare wegen te inventariseren. 

2. De heer Koopman deelt mee, dat het zijn laatste 
vergadering is als wethouder van Haaksbergen en 
vicevoorzitter van het Recreatieschap. Hij dankt het bestuur 
en de voorzitter dankt hem voor zijn inzet en plezierige 
samenwerking. 
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Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 september 2022 Agendapunt B-1 

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. SamenTwente, M.Q. Bajwa, 0611406269 

Onderwerp  
Lastenuitzetting door het aantrekken van een geldlening 
 
Voorstel  

1. Kennisnemen van de notitie “Overdracht activa en aantrekken geldlening” 
2. In te stemmen met het financieren van de overname van de activa door het afsluiten van een 

geldlening en de bijbehorende rentelasten op te nemen in de begroting van Recreatieschap 
Twente, waarbij voor de financiering het volgende wordt voorgesteld: 

a) voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 de rentelasten via projectfinanciering 
separaat bij de gemeenten in rekening te brengen; 

b) de structurele financiering vanaf 2024 op te nemen in de programmabegroting 2024 
door verhoging van de gemeentelijke bijdrage en deze begroting integraal aan te 
bieden aan de raden voor een zienswijze.  

3. Voor de financiering van de overige lastenuitzettingen die besproken zijn in de vergadering 
van 6 juli 2022, dezelfde financieringswijze te hanteren zoals uiteengezet in het voorgaande 
beslispunt.  

 
Inleiding 
In uw vergadering van 6 juli 2022 is het voorstel behandeld over de lastenuitzettingen waaronder de 
geldlening die benodigd is voor het overnemen van de activa van SamenTwente. U heeft ingestemd 
met de overige lastenuitzettingen en de financiering hiervan, afgezien voor de lastenuitzetting die 
ontstaat door het aantrekken van de geldlening. U heeft verzocht om een nadere toelichting waarom 
een lening nodig is waarbij er ook ingezoomed wordt op eventuele alternatieven. In de bijgevoegde 
notitie treft u deze toelichting aan.  
 
Beoogd effect 
Uitvoering geven aan uw besluit van 6 juli 2022 door een toelichting te geven over nut en noodzaak 
van een lening inclusief alternatieven en de financieringswijze hiervan.  
 
Argumenten 
 
1.1 In de notitie wordt de door uw bestuur gevraagde toelichting gegeven met een ambtelijk advies 
Deze notitie is in overeenstemming met uw besluit van 6 juli 2022 gezamenlijk opgesteld met een 
aantal gemeente financials.  
 
2.1 Het afsluiten van een geldlening om de overname van activa te financieren is de beste optie 
In de notitie heeft u kennis kunnen nemen van de onderzochte alternatieven in plaats van het 
aangaan van de geldlening. Alle alternatieven zijn in de notitie voorzien van voordelen en van 
kanttekeningen. Het ambtelijk advies is om door Recreatieschap Twente een geldlening af te laten 
sluiten op de kapitaalmarkt en de bijbehorende rentelasten op te nemen in de begroting. Van de 
onderzochte alternatieven is er één alternatief, de gemeenten verstrekken eenmalig kapitaal aan 
Recreatieschap Twente (alternatief C uit de bijgevoegde notitie), die technisch haalbaar is. Maar dit 
alternatief  levert in de praktijk relatief veel administratieve lastgeving op voor de 14 gemeenten. 
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Bovendien is dit alternatief ook niet toekomstbestendig omdat Recreatieschap Twente in de toekomst 
wederom geld nodig zal hebben voor (her)investeringen.    
 
2.2 Door voor de bekostiging van de rentelasten een twee-traps-financiering toe te passen worden 
meerdere zienswijze procedures voorkomen en kan er tijdig geanticipeerd worden op de kosten 
In afwijking op het voorstel van 6 juli 2022, wordt voorgesteld om de financiering op te knippen voor de 
jaren 2022, 2023 en 2024. Wij stellen voor om de structurele financiering mee te nemen in onze 
(ontwerp) begroting van 2024. Omdat de gemeenten de begroting van 2022 al klaar hebben en 
momenteel in een vergevorderd stadium zitten van de begroting van 2023, is het onwenselijk om de 
lastenuitzettingen mee te nemen in deze begrotingen. Door de structurele financiering op te nemen in 
de begroting van 2024 krijgen de gemeenten de mogelijkheid om op de lastenuitzetting tijdig te 
anticiperen in de eigen planning & control cyclus. De begroting 2024 wordt dan inclusief deze 
lastenuitzetting integraal voor een zienswijze verzonden naar de Twentse gemeenteraden. Die 
kunnen een zienswijze hierop indienen voordat de begroting definitief door uw bestuur wordt 
vastgesteld. Omdat de rentelasten voor de jaren 2022 en 2023 wel gefinancierd moeten worden, 
wordt voorgesteld om voor de dekking hiervan separate projectfinanciering toe te passen. Dit betekent 
dat de financiering van deze lasten geen onderdeel is van de gemeentelijke bijdrage maar separaat 
via een projectfactuur in rekening wordt gebracht bij de gemeenten.  
 
3.1 Het is efficiënt als ook voor de overige lastenuitzettingen dezelfde twee-traps-financiering wordt 
toegepast 
In de vergadering van 6 juli 2022 heeft u wel ingestemd met de overige lastenuitzettingen. Dit betrof 
het lidmaatschap voor de werkgeversorganisatie SGO, Twentse Kracht/School en de 
accountantskosten. Het is efficiënt om voor alle lastenuitzettingen dezelfde wijze van financiering te 
hanteren. Anders is het zo dat voor de financiering van bijvoorbeeld de accountantskosten al wel het 
zienswijze traject voor de raden gestart wordt maar voor de geldlening nog niet. De consequentie 
hiervan is dat je meerdere keren kort achterelkaar naar de Twentse raden gaat voor de uitbreiding van 
de begroting. 
 
Kanttekening 
 
2.1 De rente is gestegen 
In het voorstel van 6 juli 2022 hebben wij aangegeven dat de rente op dat moment bewoog in 
bandbreedte van 1,7% en 2,7%. De rente is inmiddels gestegen in verband nationale en internationale 
ontwikkelingen. De actuele rente voor een lineaire lening met een looptijd van 20 jaar is 2,3%. Deze 
begeeft zich weliswaar nog steeds binnen de bandbreedte maar nu wel richting het einde van de 
bandbreedte. De verwachting van geldverstrekkers is dat de rente de komende tijd volatiel blijft. Het is 
daarom onwenselijk om het besluit over de financiering van de activa verder uit te stellen.  
 
Kosten, baten , dekking 

Lastenuitzetting Bedrag 

Lidmaatschap SGO € 1.000 

Twentse Kracht/Twentse School € 1.000 

Accountantsdiensten (zie agendapunt B2 uit de vergadering van 6 juli 2022) € 27.500 

Lening ter financiering van de activa  € 92.000 

Totaal € 121.500 

 
De totale lastenuitzetting van € 121.500 (ca. € 0,19 per inwoner) wordt voor de jaren 2022 en 2023 
gedekt via een separate projectfactuur naar de gemeenten. Voor de jaren 2024 en verder is het 
voorstel om de kosten op te nemen in de begroting 2024.  
 
Communicatie 
N.v.t. 
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Vervolg 

1. Er wordt een overdrachtsovereenkomst afgesloten met SamenTwente voor het overnemen 

van de activa. De overdracht verloopt deels via de notaris omdat het ook over onroerende 

zaken gaat. 

2. Deze overdracht wordt gefinancierd door op de geldmarkt een lening aan te trekken.  

3. De rentelasten (en de overige lastenuitzettingen) worden voor de jaren 2022 en 2023 via 

separate facturatie bij de gemeenten in rekening gebracht.  

4. De structurele dekking voor de jaren 2024 en verder wordt in april 2023 voorgelegd aan de 

gemeenteraden voor een zienswijze. 

5. De eventuele ingediende zienswijzen inclusief onze reactie worden behandeld in uw 

vergadering en op basis van uw beraadslaging vindt besluitvorming plaats over de begroting 

2024. 

  
Bijlage(n) 
Notitie overdracht activa en aantrekken geldlening 
 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notitie financiering overname activa 
Recreatieschap Twente 

definitief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versiebeheer 
0.1 concept 15-07-2022 Toegezonden naar de ambtelijke groep ter bespreking op 16-08-2022 
0.2 Herschreven 15-08-2022 Toegezonden naar de ambtelijke groep ter bespreking op 16-08-2022 
Definitieve versie 16-08-2022 t.b.v. bestuur Recreatieschap Twente  



1. Aanleiding 
In het bestuur van Recreatieschap Twente is op 6 juli jl. het bestuursvoorstel behandeld over de lening 
die nodig is voor het overnemen van activa van SamenTwente. Het bestuur heeft besloten dit voorstel 
aan te houden en heeft verzocht om een nadere ambtelijke toelichting hierover. Men wil een 
toelichting over waarom er überhaupt een lening nodig is, wat SamenTwente met deze gelden gaat 
doen en of er alternatieven zijn in plaats van een lening met als doel het vermijden van rentelasten. 
Deze memo geeft antwoord op deze vragen. 
 

2. Leeswijzer 
Voor de leesbaarheid is het ambtelijk advies gelijk vooraan gepositioneerd en daarna treft u in 
hoofdstuk 5 de verdieping en uitwerking van de onderzochte alternatieven aan.   
 

3. Aanpak 
Samen met ambtenaren van de gemeenten Hengelo en Oldenzaal, Recreatieschap Twente en 
SamenTwente zijn de bovenstaande vragen uitgewerkt. Ook de ambtenaren van de gemeente 
Enschede en de Veiligheidsregio Twente zijn bevraagd bij het opstellen van deze notitie. De 
alternatieven zijn ondergezocht en voorzien van voordelen en kanttekeningen.  
 

4. Ambtelijk advies 
Naar aanleiding van de onderzochte alternatieven blijkt dat het financieren van de overdracht van de 
activa door een lening aan te trekken op de kapitaalmarkt de beste optie is. Recreatieschap Twente 
gaat zelf deze lening aan en neemt de rentelasten op in de begroting. Het is belangrijk om te 
realiseren dat het doen van investeringen en aantrekken van vreemd vermogen hoort bij een GR als 
Recreatieschap Twente. Want naast de eenmalige transactie van het overnemen van de activa, 
moeten er ook in de toekomst (vervangings-)investeringen gedaan worden. Ook hier is dan 
financiering voor nodig. Het is gebruikelijk dat een zelfstandige organisatie hier zelf voor aan de lat 
staat. Geen van de onderzochte alternatieven worden ambtelijk geadviseerd. De situatie van 
overdracht van activa tussen SamenTwente en Recreatieschap Twente is vergelijkbaar met de situatie 
ten tijde van de ontvlechting van de brandweertaken van de gemeenten naar de Veiligheidsregio 
Twente (VRT). De gemeenten hebben bijvoorbeeld destijds de brandweerkazernes/materieel verkocht 
aan de VRT tegen de toen geldende boekwaardes. De VRT heeft deze aankopen gefinancierd door 
zelfstandig geldleningen aan te gaan op de kapitaalmarkt met bijbehorende rentelasten. Dit past ook 
bij een goede bedrijfsvoering van een zelfstandige gemeenschappelijke regeling.  

 
5. Verdiepingen 

 
5.1 Hoe werden investeringen voorheen gefinancierd onder Regio Twente? 
Onder de vlag van Regio Twente werden door Recreatieve Voorzieningen investeringen (activa) 
gedaan. Denk hierbij aan het aanschaffen van gebouwen, machines, materieel, voertuigen en grond- 
weg- en waterbouwkundige werken. Regio Twente was de rechtspersoon die deze investeringen 
feitelijk deed en daarmee ook hiervan juridisch en economisch eigenaar was. Regio Twente was een 
grote GR die verschillende financieringsbronnen kende en daardoor altijd voldoende liquide middelen 
had om investeringen zelf te kunnen betalen zonder hiervoor leningen (vreemd vermogen) aan te 
hoeven trekken. Hierdoor werden rentelasten en risico’s die met leningen gepaard gaan, vermeden. 
De reden dat er onder de vlag van Regio Twente voldoende liquide middelen waren, was omdat 
binnen die GR verschillende taken werden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de uitvoering van de Agenda van 
Twente. Hierbij werd er jaarlijks € 8 miljoen aan dividend ontvangen. Jaarlijks werd er ook een BDU 
uitkering ontvangen van ongeveer € 40 miljoen van het Rijk voor de uitvoering van de Wgr+ taken. Bij 
beide taken werd het geld niet ineens uitgegeven maar getemporiseerd over meerdere jaren. De 
afdeling Recreatieve Voorzieningen kon hiervan gebruik maken door investeringen te doen (activa) 
zonder dat zij hiervoor vermogen hoefden in te brengen door bijvoorbeeld leningen aan te trekken 
(passiva).  
 
5.2 Waarom kan de overdracht van activa tussen SamenTwente en Recreatieschap niet kosteloos? 
De Twentse gemeenten hebben besloten om voor de Recreatieve Voorzieningen een zelfstandige GR 
op te richten. Bij een verzelfstandigde organisatie en de uitvoering van haar taken hoort ook 
overdracht van activa bij. Vanaf 8 juli 2021 is de GR Regio Twente overgegaan in de GR 
SamenTwente. De activa van de voormalige afdeling Recreatieve Voorzieningen staat vanaf die 
datum in de boeken van SamenTwente. Op de activa is door Regio Twente de afgelopen jaren 
afgeschreven, waardoor ze per 31-12-2021 voor de resterende boekwaarde op de balans van 



SamenTwente staan. Na saldering met de activa samenhangende reserves en voorzieningen 
(passiva) van Recreatieve Voorzieningen ontstaat een resterende boekwaarde van € 3,5 miljoen. Als 
SamenTwente de activa (eigendom) overdraagt aan Recreatieschap Twente is ze verplicht om de 
activa uit de boeken te halen. Je kunt namelijk deze niet in je boeken laten omdat je deze niet meer in 
eigendom hebt. Recreatieschap Twente zal de activa moeten overnemen en op haar balans moeten 
verantwoorden. Om de aanschaf te kunnen betalen moet er voldoende saldo op de bank staan. Dit 
heeft Recreatieschap Twente niet. Versterking van het bank saldo kan door middel van een zo 
goedkoop mogelijke lening worden gerealiseerd. Deze lening leidt tot rentelasten, die er voorheen niet 
waren. 
 
5.3 Wat gaat SamenTwente doen met die € 3,5 miljoen? 
Op het moment dat SamenTwente de activa uit de boeken haalt ontstaat een verlies van € 3,5 
miljoen. Tegenover dit verlies staat bij een eigendomsoverdracht altijd een vordering op de koper. 
Anders gezegd, als de activa door SamenTwente kosteloos wordt overgedragen ontstaat in de 
jaarrekening 2022 van SamenTwente een verlies van € 3,5 miljoen. Dit verlies moet dan alsnog door 
de deelnemende gemeenten opgevangen worden. SamenTwente gebruikt dus de € 3,5 miljoen ter 
dekking van dit verlies.  
 
5.4 Zijn er andere alternatieven mogelijk? 
Hieronder treft een korte uiteenzetting van de alternatieven in plaats van het door Recreatieschap 
Twente afsluiten van een lening en de hierbij gepaarde gaande rentelasten. Ieder scenario is voorzien 
van voordelen maar ook van kanttekeningen.  
 

a) Eén gemeente verstrekt de lening met een lagere rente dan de marktrente 
In dit scenario verstrekt een aan Recreatieschap Twente deelnemende gemeente een lening aan 
Recreatieschap waarbij de afgesproken rente lager is dan de marktrente. Het voordeel hiervan is dat 
de rentelasten voor het recreatieschap worden voorkomen of lager zijn dan als ze zelf een lening 
aantrekken. Kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat in de treasurystatuten van de gemeenten 
mogelijk beperkingen zijn opgenomen als het gaat om het verstrekken van leningen. Gemeenten zijn 
immers geen banken. Daarnaast levert dit scenario geen financiële voordelen op omdat gemeenten 
de lening moeten voorzien van een marktconforme rente. Anders kan er sprake zijn van 
ongeoorloofde staatssteun. Bovendien kan het zijn dat de gemeente hiervoor zelf ook een lening moet 
aantrekken met hierbij gepaard gaande (administratieve) lasten.  
 

b) SamenTwente verstrekt een lening met een lagere rente dan de marktrente 
Dezelfde voordelen maar ook dezelfde kanttekening als het in voorgaande alternatief geldt ook in dit 
scenario. Aanvullend hierop kan als kanttekening genoemd worden dat financieren van andere GR-en 
geen taak is die opgenomen is in de gemeenschappelijke regeling (GR) SamenTwente. Vanuit de 
veranderopdracht Regio Twente is afgesproken dat de nieuwe GR zich moet focussen op gezondheid. 
In de GR SamenTwente is afgesproken dat indien er taken worden toegevoegd die niet passen in dit 
profiel, unanimiteit vereist is van de 14 deelnemende gemeenten voordat deze taak wordt toegevoegd 
aan de GR.  
 

c) De 14 Twente gemeenten doen een eenmalige kapitaalstorting 
Dit betekent in de praktijk dat de gemeenten eenmalig € 3,5 miljoen overmaken aan Recreatieschap 
Twente. Dit komt neer op € 5,40 per inwoner. Het voordeel is dat structurele rentelasten per jaar van 
ongeveer € 92.000 (€ 0,14 per inwoner) worden voorkomen. Het BBV biedt de gemeenten de 
mogelijkheid om te investeren in activa van derden. Dit kunnen de gemeenten toepassen als ze vanuit 
publiek belang een (grote) bijdrage willen leveren aan bijvoorbeeld een instelling die voor eigen 
rekening een pand gaat bouwen of een andere investering gaat doen. Als we dit in deze casus 
zouden toepassen, zouden de 14 gemeenten met het Recreatieschap kunnen afspreken dat zij 
eenmalig een bijdrage storten zodat Recreatieschap het activa kan overnemen van SamenTwente. 
Voor de gemeenten betekent dit dat ze de eenmalige bijdrage niet in de exploitatie hoeven te 
verantwoorden maar deze op de balans zetten als immateriële vaste activa onder de titel “bijdragen 
aan activa in eigendom van derden”. Vervolgens spreken de gemeenten met Recreatieschap af dat de 
jaarlijks afschrijving van de activa door Recreatieschap aan de gemeenten wordt betaald. De 
gemeenten kunnen hiermee de investering in activa van derden afbouwen tot deze uiteindelijk geheel 
op nul is gekomen. SamenTwente kan vanuit BBV (Besluit begroting en verantwoording)-regelgeving 
deze constructie niet uitvoeren. De kanttekening die bij dit scenario geplaatst wordt is dat deze optie 
voor zowel de gemeenten als Recreatieschap administratief belastend is. De gemeenten zullen 



ongeveer 20 jaar belast blijven worden met de administratieve uitvoering van deze constructie. 
Bovendien is deze constructie niet toekomstbestendig omdat bij nieuwe investeringen en/of 
herinvesteringen bij Recreatieschap wederom het vraagstuk van financiering aan de orde zal zijn. Het 
is niet wenselijk dat de gemeenten dan wederom de investering financieren.  


