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Voorstel: 

1. Gelet op het rapport van de commissie Robben 

en de continuïteit van het investeringsprogramma 

van de Agenda van Twente, wordt voorgesteld 

geen wensen en bedenkingen in te dienen voor 

wat betreft de instelling van de nieuwe bestuurs- 

commissie Agenda van Twente.     

Argumenten 

1.1 Over de instelling van de nieuwe bestuurs- 

commissie Agenda van Twente kunnen tot 15 mei 2016 

bedenkingen kenbaar worden gemaakt. Het Algemeen 

Bestuur van de Regio Twente heeft op 25 februari 2016 

ingestemd met het voorstel voor het instellen van een 

bestuurscommissie Agenda van Twente. Tot de formele 

instelling van de bestuurscommissie kan pas door het 

Algemeen Bestuur worden besloten, nadat de raden in 

de gelegenheid zijn gesteld hierover hun eventuele 

wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen 

Bestuur van de Regio Twente te brengen (artikel 25 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 3 van 

de regeling Regio Twente). 

1.2 De sociaaleconomische structuurversterking is de 

meest urgente opgave van de vernieuwde samen- 

werking in Twente, zodat het indienen van bedenkingen 

niet nodig is. Bij de besluitvorming over het rapport van 

de commissie Robben is naar voren gekomen dat de 

gemeenten unaniem van mening zijn dat de 

sociaaleconomische structuurversterking de meest 

urgente opgave van Twente en daarmee van de 

vernieuwde samenwerking in Twente is. Het huidige 

investeringsprogramma Agenda van Twente heeft een 

looptijd tot 2018. Het is belangrijk in het kader van de 

continuïteit bij de behandeling van de voorjaars-/ 

perspectiefnota's in 2017 een besluit te nemen over 

een nieuwe Agenda van Twente. Het takenpakket van 

deze bestuurscommissie betreft onder andere Werk, 

Economie en Vrijetijdseconomie. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt u 

voor, gelet op het voorgaande, geen wensen en 

bedenkingen in te dienen voor wat betreft de instelling 

van de nieuwe bestuurscommissie Agenda van Twente. 



Risico’s 

Vooralsnog zijn er nog geen (financiële) risico's bekend. 

Alternatieven 

Afwijken van het voorstel en wensen en bedenkingen 

kenbaar maken. 

Uitvoering 

Tot de formele instelling van de bestuurscommissie kan 

pas door het algemeen bestuur worden besloten, nadat 

alle gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld 

hierover hun eventuele wensen en bedenkingen ter 

kennis van het algemeen bestuur te brengen. Het is 

nodig op korte termijn te starten met de discussie over 

een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de 

periode na 2018. En verder wordt er voorgesteld dat 

vooruitlopend op de formele instelling per 1 april 2016 

wordt gewerkt met een bestuurscommissie in 

oprichting. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de etaris, de burgemeester, 
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