Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente (OLCT) van 24 juni jl. , 15.00 uur in het crematoria Twente, Usselo
Aanwezig:
E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), B. Blokland (Dinkelland), J.H. Scholten (Hof van Twente) G.
Gerrits (Hengelo), mw. A. Prins (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), mw.
W.Haverkamp-Wenker (Tubbergen) J.H. Coes (Wierden) en A.B.G.M. Koopman
(Haaksbergen), M.J.Velten (Borne) en B.Blokhuis (Dinkelland) en H.Th.Obbink, secretaris
OLCT
Afwezig: mw. J. Nods (Enschede), mw. H.J. Bosman (Berkelland)
Tevens aanwezig: mw. T. Vos (Commissaris CT BV), de heer R. Wermelink, (Commissaris
CT BV), Mw. M.L. Meuris, (Commissaris CT BV), mw. H.B.M. Tomassen (directeur /
bestuurder) CT BV,
Afwezig:
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mw Nods en Mw. Bosman zijn verhinderd. In verband met het vertrek van mw.
Bekhuis-Groothuis wordt zij vervangen door mw. W. Haverkamp

2.

Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur
van 8 april jl.
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
er zijn geen ingekomen stukken. Mw. Haverkamp meldt dat zij mw. BekhuisGroothuis vervangt in verband met haar vertrek uit het college. Mw Th.G.M.
Vloothuis zal tot de verkiezingen in 2022 de taken van mw. Bekhuis op korte
termijn overnemen.
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Crematoria Twente BV
mw. Vos wijst op de wendbaarheid van Crematoria Twente in de tijd van de
pandemie.
mw. Tomassen wijst op het vrijgeven van het aantal bezoekers bij crematies
vanaf 27 juni as. De aantallen crematies zijn zoals begroot.
De poëziewandeling en de online-theatervoorstelling waren een succes. Schommel
in de tuin is in gebruik genomen.
zondag 26 september as. wordt er samen met oudheidkamer Twente en
Landschap Overijssel een historische wandeling georganiseerd op de Manderheide
waarbij 6000 jaar terug in de tijd wordt gegaan met uitleg over grafheuvels en
urnengraven. Voor de bijeenkomst worden alle stakeholders uitgenodigd. De
windmolen nabij Usselo is (voorlopig) van de baan.
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Vaststellen begroting 2022
Er zijn geen inhoudelijke zienswijzen ingediend.
De heer Scholten stelt voor de adviezen uit de Quick scan van de Twents
Rekenkamer binnen het dagelijks bestuur te bespreken en over eventuele
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bevindingen de AB leden te informeren. De voorzitter zegt toe dit in het vervolg
zo te doen.
Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 vast.
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Kadernotitie
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel van het dagelijks bestuur om de
voorgestelde tekst op pag. 19 te verwijderen om verwarring te voorkomen met de
gemaakte afspraken omtrent dividend en stemt in met de overige wijzigingen.
Tubbergen en Dinkelland missen scenario’s in de kadernotitie. De voorzitter wijst
erop dat er in september 2 bijeenkomsten worden georganiseerd om de
kadernotitie verder toe te lichten.
Het algemeen bestuur, behalve de leden van de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland, stellen de kadernotitie vast. Daarbij wordt de suggestie overgenomen
dat er enerzijds twee collectieve bijeenkomsten zullen worden georganiseerd en
anderzijds het aanbod om een toelichting te geven in de afzonderlijke raden.
In de oplegnotitie zal worden opgenomen dat er een uitnodiging volgt half
september met het aanbod voor een toelichting in de raad. In de planning zal
tevens de einddatum van 8 november worden aangegeven en een datum voor een
extra AB. Hengelo maakt een voorbehoud bij 8 november.
Het AB besluit geen persbericht uit te doen.
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Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting

aldus vastgesteld,

8 december 2021

H.Th.Obbink
Secretaris

mw. A.J. Prins
voorzitter

2

