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Concept-Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar 

Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 8 april 2021,15.00   via Teams 

 

Aanwezig:  

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), B. Blokhuis (Dinkelland), mw. J. Nods (Enschede) J.H. 

Scholten (Hof van Twente) G. Gerrits (Hengelo), mw. A. Prins (Losser), mw. E. Zinkweg 

(Oldenzaal), mw. U. Bekhuis-Groothuis (Tubbergen) J.H. Coes (Wierden) en A.B.G.M. 

Koopman (Haaksbergen) mw. H.J. .Bosman (Berkelland) en A.Spekschoor (Borne) 

 

Tevens aanwezig: mw. T. Vos (Commissaris CT BV), de heer R. Wermelink, (Commissaris 

CT BV), mw. H.B.M. Tomassen (directeur / bestuurder) CT BV, H.Th.Obbink, secretaris 

OLCT, en de heer E. Dijkgraaf  (accountant Eshuis), de heer B.Nijholt (werkgroep) 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur 

van 2 juli 2020. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. a. Ingekomen stukken  

er zijn geen ingekomen stukken 

b. mededelingen 

er zijn van het OLCT geen mededelingen.  

 

4 Crematoria Twente BV 

a mededelingen RvC  

De voorzitter wijst naar een intensief jaar in verband met corona en spreekt de 

waardering uit voor de inzet van het personeel en de directeur. 

b mededelingen directeur 

De directeur verwijst naar het 50-jarig bestaan van Crematoria Twente in 2021 

met enkele festiviteiten op 2 mei, een poëzie-wandeling in Usselo en 9 mei 

(moederdag) een online-theatervoorstelling, speciaal voor alle vrouwen die geen 

moeder mochten worden. Tot slot volgt nog een extra nieuwsbrief; 

De directeur geeft de stand van zaken rond de Vloedbeldverbinding in Borne; 

De directeur geeft aan een zienswijze te hebben ingediend over de energievisie 

van de gemeente Enschede. 

 

5 Jaarrekening 2020 OLCT. 

Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2020 vast. 

 

 Dividend 

Het DB stelt voor om van het uit te keren bedrag van € 150.000, het tekort in de 

jaarrekening van € 14.594 te bekostigen en de rest uit te keren aan de 

deelnemende gemeenten. Na een discussie over de hoogte van het dividend en 

het wel of niet uitkeren aan de gemeenten of toevoegen aan de reserve besluit 

het algemeen bestuur om na aftrek van het tekort uit de jaarrekening 2020, het 

restant uit te keren aan de deelnemende gemeenten. NB. Voor het 

meerjarenperspectief wordt standaard het dividend van € 375.000 in de begroting 

opgenomen. 
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6 Toekomst OLCT 

Sommige leden van het algemeen bestuur hebben nog veel vragen over de 

kadernotitie en de oplegnotitie die voorliggen. Vragen/onzekerheden liggen op 

verschillende terreinen: 24 juni is te krap, discussie over verbonden partijen, stuk 

geeft aanleiding tot verdiepende vragen. 

 

De heer Nijholt geeft aan dat de bedoeling was dat de gemeenten in juni hun 

ideeën naar voren zouden brengen en dan pas de conclusie trekken wat de 

vervolgprocedure zou zijn. Kadernotitie was niet uitputtend bedoeld maar als een 

middel om de discussie in de gemeenten te ondersteunen. 

 

Voorzitter concludeert dat het algemeen bestuur meer tijd wil. Een tussenstap is 

mogelijk om te kijken hoe ver we met de vragen zijn op 24 juni as. 

De vragen die bij de colleges leven zullen worden geïnventariseerd en dan zou het 

streven kunnen zijn om in september de informatie te delen binnen het algemeen 

bestuur en de discussie af te ronden. 

  

 De voorzitter stelt voor om de concept-kadernotitie vast te stellen, er wordt door 

          de werkgroep een ronde bij de gemeente gemaakt om de vragen te inventariseren  

          en te bespreken. Dit kan leiden tot de aanpassing van de kadernotitie. In de  

          oplegnotitie zal een paragraaf over de communicatie worden opgenomen. 

  De kader notitie wordt op 24 juni definitief vastgesteld. Vervolgens gaat  

          de notitie, volgens een op te stellen tijdschema, naar de colleges en de raden.  

 

7 Agenda AvA 

Het Algemeen bestuur heeft geen vragen over de agenda en stemt in met de 

voorstellen op de agenda en verleent decharge aan de bestuurder. Deze besluiten 

zijn inclusief het besluit over de uitkering van het dividend dat, na aftrek van het 

tekort uit de jaarrekening, wordt uitgekeerd aan de gemeenten. 

 

8 Rondvraag 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9 Sluiting 

   

 

aldus vastgesteld,    24 juni 2021 

 

 

 

 

 

 H.Th.Obbink     mw. A.J. Prins, 

 Secretaris     voorzitter 

 

  


