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Voorstel: 

1. De concept bestuursopdracht bespreken en uw 

opvatting hierover geven   
  

Argumenten 

1.1 De bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt 

is een initiatief van Twentse Raadsleden. Op 18 mei 

2015 hebben raadsleden uit Twente uitgesproken dat 

Twentse samenwerking op het gebied van econo- 

mische zaken en arbeidsmarkt voor de hand ligt en 

wenselijk is. De discussies en de oproep tot een 

gezamenlijke aanpak hebben geleid tot de nu voor- 

liggende concept bestuursopdracht. 

De voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen EZ 

(Van Zwanenburg) en Arbeidsmarkt (Welman, 

Enschede) hebben voortvarend de bestuursopdracht 

opgepakt en de samenwerking begeleid. Een eerste 

concept van de bestuursopdracht is onderwerp geweest 

van een bijeenkomst voor alle Twentse raadsleden op 

19 november 2015 bij Voortman Steel Group in Rijssen. 

Een aantal van u was bij deze bijeenkomst aanwezig. 

1.2 De concept bestuursopdracht ligt ter bespreking 

voor in de Twentse gemeenteraden. Bij brief van 

11 december hebben genoemde regionale portefeuille- 

houders u geïnformeerd over de uitkomst van de 

bijeenkomst in Rijssen en het vervolgproces. Dit 

voorzag in het verwerken van de uitkomst van de 

“Voortmanbijeenkomst” in een bijgestelde bestuurs- 

opdracht ter bespreking en vaststelling in het regionale 

portefeuillehoudersoverleg EZ en Arbeidsmarkt op 

28 januari 2015. 

Inmiddels is dit plan in die zin aangepast dat de 

bestuursopdracht pas in het regionale portefeuille- 

houdersoverleg van eind februari 2016 aan de orde 

komt. Hierdoor kan aan de gemeenteraden tijd worden 

gegeven om desgewenst input aan de portefeuille- 

houder mee te geven die kan worden betrokken bij het 

regionale portefeuillenoudersoverleg van eind februari. 



1.3 Uitgangspunt is één economische regio met één 

arbeidsmarkt en een bestuurlijk gedragen gezamenlijke 

aanpak. Inhoudelijk komt de wens om te komen tot een 

bestuursopdracht voort uit het besef dat economie en 

arbeidsmarkt vooral regionale vraagstukken met zich 

meebrengen die ook regionaal aangepakt moeten 

worden. De overleggen tussen portefeuillehouders EZ 

en Arbeidsmarkt zijn hierin belangrijk. Door de proce- 

dure van de raadsledenbijeenkomst van 19 november 

2015 en de nu voorliggende mogelijkheid om input mee 

te geven, wordt uw raad betrokken bij de vaststelling 

van een bestuursopdracht. Een bestuursopdracht die is 

bedoeld om als kader te fungeren voor de aanpak van 

een regionale problematiek. Realiteit is wel dat het 

uiteindelijke kader daarvoor wordt bepaald door input 

vanuit 14 Twentse gemeenten gezamenlijk. 

1.4 De bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt 

bevat 4 onderwerpen. 

Het gaat daarbij om: 

1. Arbeidsmarkt; 

2. Vestigingsklimaat 

3. Internationaal 

4. Innovatie agenda. 

Per onderwerp is concreet aangegeven wat de inzet 

voor 2016 en verdere jaren is. Hiervoor verwijzen wij u 

naar de bestuursopdracht. 

Wij vinden dat de voorliggende concept bestuurs- 

opdracht een goede basis vormt voor een effectief 

beleid op het gebied van economie en arbeidsmarkt. 

Hierbij zijn wij wel van mening dat het aspect vrijetijds- 

economie in deze bestuursopdracht onderbelicht is en 

een prominente rol zou moeten hebben. 

Risico’s 

Van concreet voorzienbare risico's is geen sprake. 

Alternatieven 

Binnen de voorgestelde onderwerpen en de aanpak 

voor 2016 en verder kunnen andere keuzes gemaakt 

worden. 

Uitvoering 

De input die uw bespreking oplevert wordt door de 

portefeuillehouders Van Zwanenburg en Meulenkamp 

meegenomen naar de regionale overleggen en 

betrokken bij de vaststelling van de bestuursopdracht. 
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