
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Agenda van Twente 

Registratienummer: 610746 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de evaluatie van de Agenda 

van Twente 

2. Instemmen met de verkenning naar een nieuwe 

regionale agenda voor Twente, door de regionale 

bestuurscommissie Agenda van Twente   
  

Argumenten 

1.1 In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten 

besloten een gezamenlijke investeringsagenda te 

starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd 

van 2008 - 2018 en heeft tot doel de sociaal 

economische structuur van Twente duurzaam en 

substantieel te versterken. De Agenda van Twente is 

in juni 2016 geëvalueerd tijdens de eerste Twentse 

radenbijeenkomst (Twenteraad). 

Op 15 september 2016 is tijdens de tweede bijeen- 

komst door raadsleden over deze evaluatie en het 

vervolg gediscussieerd. Uit deze bijeenkomst viel op 

te maken dat er onder de aanwezige Twentse raads- 

leden (voldoende) vertrouwen is om te starten met de 

verkenning naar een nieuwe regionale agenda. 

1.2 De Agenda van Twente loopt eind 2017 af. Vóór 

1 januari 2018 dienen de 14 Twentse gemeente- 

raden een besluit te nemen over het vervolg. In de 

Bestuurscommissie Agenda van Twente is afge- 

sproken dat alle Twentse gemeenteraden dit najaar 

een besluit nemen omtrent het verlenen van 

toestemming voor een verkenning naar een nieuwe 

Agenda (dus niet over de Agenda zelf). 

Er is afgesproken dat hiervoor aan alle 14 gemeente- 

raden een raadsvoorstel wordt voorgelegd. Hiervoor is 

een concept-raadsvoorstel opgesteld, zodat de 

(inhoud van de) besluitvorming in alle 14 gemeenten 

hetzelfde is. Het dictum van het besluit is regionaal 

afgestemd. De tekst en de beslispunten die in dit 

raadsvoorstel staan vermeld zijn daaruit overge- 

nomen. 



1.3 De evaluatie is opgesteld door en onder verant- 

woordelijkheid van de bestuurlijke kopgroep Agenda 

van Twente, als voorloper van de Bestuurscommissie 

Agenda van Twente die dit jaar is ingesteld. De 

evaluatie is tijdens de Twentse radenbijeenkomst op 

15 juni 2016 gepresenteerd. Vanaf dat moment was 

de online-omgeving www.agendavantwente.nl 

beschikbaar. In juli 2016 hebben wij middels een 

aanbiedingsbrief van de voorzitter van de Regio 

Twente ù e een afschrift 

van het evaluatiedocument ontvangen. Beide 

documenten zijn toen ook naar uw gemeenteraad 

gestuurd. De aanbiedingsbrief en het evaluatie- 

document zijn tevens als bijlagen bij dit raadsvoorstel 

gevoegd. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot het 

stellen van aanvullende vragen hebben gemeente- 

raden de evaluatie verder verrijkt en geconcretiseerd. 

Op 15 september 2016 is tijdens de tweede Twentse 

radenbijeenkomst door raadsleden over deze 

evaluatie gediscussieerd. 

Financiële en inhoudelijke verantwoording over de 

bestede middelen van de Agenda van Twente heeft 

plaatsgevonden tijdens de looptijd in de regioraad en 

via die weg ook in de 14 gemeenteraden. De daar- 

voor opgestelde documenten zoals tussenrappor- 

tages van de Agenda van Twente en de planning- en 

controlinstrumenten (begroting, bestuursrapportages 

en jaarverslagen) van Regio Twente zijn uiteraard 

beschikbaar. 

2.1 De Bestuurscommissie Agenda van Twente, 

waarin de veertien colleges van burgemeester en 

wethouders zitting hebben, heeft in beginsel als taak 

de verkenning te starten van een nieuwe regionale 

agenda. Vóórdat de Bestuurscommissie hier formeel 

mee kan starten, is het uiteraard van belang instem- 

ming van de 14 Twentse gemeenteraden te vragen. 

Hiervoor wordt gelijktijdig aan alle 14 gemeenteraden 

een raadsvoorstel ter besluitvorming aangeboden. In 

de verkenning komt zowel de inhoud als de finan- 

ciering van een nieuwe agenda aan de orde. Tijdens 

de verkenning worden enkele bijeenkomsten van de 

Twenteraad georganiseerd, zodat u met raadsleden 

van de andere Twentse gemeenten in gesprek kunt 

over de richting van een nieuwe agenda. 

2.2 Op 26 oktober 2016 heeft er een themabijeen- 

komst over de Agenda van Twente plaatsgevonden 

waarbij u onder leiding van N 

met elkaar van gedachten heeft gewisseld over dit 

onderwerp. Hieruit kwam naar voren dat uw raad in 

zijn algemeenheid positief staat tegenover (het 

uitvoeren van de verkenning naar) een nieuwe 

regionale agenda. Hierbij is het wel van belang dat 

uw raad betrokken wil worden bij de voortgang van 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



een eventuele nieuwe agenda. Daarnaast dient er 

ingezet te worden op het hoofddoel “leefbaar 

Twente”, waarbij stad en platteland elkaar kunnen 

versterken. Uit de bijeenkomst kwam verder naar 

voren dat uw raad (indien de nieuwe agenda er komt) 

in zou willen zetten op onder andere de thema’s 

toerisme, duurzaamheid en de agrarische sector. 

Hierbij is het van belang dat de thema's uit de 

regionale agenda zoveel mogelijk in het verlengde 

liggen van onze eigen gemeentelijke agenda. 

2.3 Wij willen benadrukken dat instemming van uw 

gemeenteraad met de verkenning niet automatisch 

betekent dat de gemeente Hof van Twente ook 

daadwerkelijk “meedoet” met een nieuwe agenda. Dit 

geldt ook voor de overige Twentse gemeenten. Het 

nu te nemen besluit staat los van een besluit over de 

inhoud en financiering van een nieuwe investerings- 

agenda. Vóór er daadwerkelijk een nieuwe regionale 

investeringsagenda komt, zullen de raden opnieuw 

gevraagd worden een besluit te nemen. Het is de 

bedoeling hierover in het voorjaar van 2017 een 

voorstel aan de veertien gemeenteraden te sturen. In 

de bijlage (aanbiedingsbrief bij de evaluatie) wordt de 

globale planning voor de verkenning vermeld. 

Risico 

Naar onze mening zijn er weinig risico’'s verbonden aan 

dit raadsvoorstel. Het betreft immers alleen het voorstel 

  
(geanonimiseerd)

om in te stemmen met de verkenning naar een nieuwe 

regionale investeringsagenda. Vóór er daadwerkelijk 

een nieuwe regionale investeringsagenda komt, zullen 

de 14 Twentse gemeenteraden opnieuw gevraagd 

worden een besluit te nemen over de inhoud en 

financiering hiervan. 

Alternatieven 

Uw gemeenteraad kan besluiten om niet in te stemmen 

met de verkenning. Aan de verkenning zelf zijn echter 

weinig risico’'s verbonden. Om vertrouwen te houden in 

elkaar als Twentse regio adviseren wij daarom om niet 

voor dit alternatief te kiezen. 

Uitvoering 

Na instemming van de 14 Twentse gemeenteraden 

kan er gestart worden met de verkenning naar een 

nieuwe regionale investeringsagenda. Tijdens de 

verkenning worden enkele bijeenkomsten van de 

Twenteraad georganiseerd, zodat u met raadsleden 

van de andere Twentse gemeenten in gesprek kunt 

over de richting van een nieuwe agenda. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 

    

   

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen _ drsHA.M. Nauta-van Moorsel 


