
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 oktober 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Malu Hertzdahl, Algemene zaken  

Onderwerp:  Intergemeentelijke samenwerking; samenwerken aan een  
strategische visie 

Bijlage: Bestuursopdracht met overzicht lopende samenwerkingen  

 

1. Aanleiding 

Uw raad heeft de laatste jaren veelvuldig gesproken over samenwerking met andere 

gemeenten. De ene keer ingegeven vanuit een beleidsveld, zoals de jeugdzorg. De andere 

keer als reactie op een brief van een minister (de 100.000 plus gemeente). Ook wordt uw raad 

momenteel betrokken bij de doorontwikkeling van de Regio Twente. En afgelopen 1 juli heeft 

uw raad een memo gekregen met informatie over lopende samenwerkingsonderzoeken op het 

gebied van bedrijfsvoering. Uw visie op intergemeentelijke samenwerking tot op heden houdt 

in dat er wordt samengewerkt daar waar deze meerwaarde oplevert voor Hof van Twente.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Gelet op de actuele vraagstukken over intergemeentelijk samenwerken, is het wenselijk een 

meer strategische visie te ontwikkelen. De huidige visie op intergemeentelijke samenwerking is 

tot op heden wat diffuus, namelijk voortvloeiend uit acute vraagstukken veelal op uitvoerend 

niveau, per beleidsterrein. Er is niet duidelijk gekozen voor een meer integrale strategische 

visie op samenwerking. Er is behoefte aan een meer richtinggevende visie op strategisch 

niveau. Wat voor gemeente willen wij zijn en blijven (in de regio)? En wat is de rol van de raad 

ten aanzien van samenwerking en wat die van het college? Hiertoe hebben wij een 

bestuursopdracht geformuleerd. De uitvoering van de bestuursopdracht moet leiden tot een 

integrale visie op intergemeentelijke samenwerking vanuit de kernbelangen van Hof van 

Twente met objectieve criteria die goed toepasbaar en uitlegbaar zijn, zowel op korte, 

middellange en lange termijn.  
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Een visie die gestoeld is op synergie, het oplossen van lokale problemen en het stimuleren van 

innovatie. Een visie waarbij voorop staat de meerwaarde van Hof van Twente en de vraag op 

welke wijze Hof van Twente haar werk goed kan blijven uitoefenen en haar ambities kan 

waarmaken. In hoeverre is daarbij samenwerking nodig, gewenst dan wel onontbeerlijk? En op 

welke wijze? 

 

In de bijlage treft u de complete bestuursopdracht, met aanpak aan. Wij vragen uw raad aan 

de voorkant mee te denken bij onze gezamenlijke visieontwikkeling. Waarbij wij ook met elkaar 

in gesprek gaan over onze rollen ten aanzien van samenwerking. U ontvangt daarover 

separaat bericht. Wij streven ernaar uw raad begin 2015 een visie ter vaststelling aan te 

bieden. 

3. Conclusie 

De algemene doelstelling die Hof van Twente nastreeft is het beter richten van onze energie 

op die samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de realisatie van de voor Hof van Twente 

belangrijke doelen. Samenwerking moet daarbij een meerwaarde hebben ten opzichte van het 

zelfstandig uitvoeren van een taak. Wij hebben de verwachting dat met het ontwikkelen van 

een duidelijke strategische visie, opgevolgd door een integrale uitvoering daarvan, wij beter 

keuzes kunnen maken ten aanzien van samenwerken.  

 

 

 

 

 


