
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Regionale samenwerkingsagenda 2017- 

2020 van de Regio Twente 

Registratienummer: 654786 

Voorstel: 

1. gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

zienswijze kenbaar te maken aan het college van 

burgemeester en wethouders over de regionale 

samenwerkingsagenda 2017-2020; 

2. kenbaar te maken aan het college dat het 

vooralsnog uit het oogpunt van efficiëntie niet 

wenselijk is om over te gaan tot gezamenlijke 

facturatie voor wat betreft de samenwerking tussen 

jeugd en maatschappelijke ondersteuning (OZJT).   
  

Argumenten 

1.1 De eerste regionale samenwerkingsagenda voor 

de periode 2017-2020 is opgesteld. Deze agenda is 

opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de drie 

bestuurscommissies en het bestuur van de Regio 

Twente. De agenda (zie bijlage) strekt over drie jaar 

omdat medio 2016, halverwege de zittingsperiode 

van de gemeenteraad, te vroeg was om al een 

programma voor de periode 2016-2020 vast te 

stellen. De vernieuwde samenwerking in Twente is 

immers pas op 1 januari 2016 gestart en in de loop 

van dat jaar geïmplementeerd. 

1.2 Het werkprogramma beperkt zich tot de onder- 

werpen waaraan alle veertien Twentse gemeenten 

deelnemen: Publieke Gezondheid (GGD Twente), 

jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 

(OZJT), sociaaleconomische structuurversterking, 

recreatieve voorzieningen en Twentse belangen- 

behartiging (lobby). In het werkprogramma is ook de 

samenhang tussen deze onderwerpen tot uitdrukking 

gebracht. Daarnaast heeft de nieuwe Agenda voor 

Twente een plek gekregen in de samenwerkings- 

agenda. 



1.3 De vaststelling van de regionale samen- 

werkingsagenda 2017-2020 is voorzien in het 

algemeen bestuur van 1 november 2017. Uw raad is 

in de gelegenheid om uw zienswijze over de agenda 

kenbaar te maken aan het college van burgemeester 

en wethouders opdat het college dit kan betrekken bij 

haar standpuntbepaling voor de besluitvorming in het 

algemeen bestuur. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 

regionale samenwerkingsagenda ligt bij de 

bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en 

Agenda van Twente en bij het dagelijks bestuur voor 

de onderdelen Belangenbehartiging en Recreatieve 

Voorzieningen. Het dagelijks bestuur is daarbij 

geadviseerd door het Portefeuilleberaad Belangen- 

behartiging respectievelijk het portefeuillehouders- 

overleg Vrijetijdseconomie. 

1.4 Bij het opstellen van dit eerste werkprogramma 

is voor een deel gebruik gemaakt van reeds eerder 

vastgestelde visies. Het gaat hierbij om de Bestuurs- 

agenda 2016-2019 van GGD Twente, die op 

1 oktober 2015 door de bestuurscommissie Publieke 

Gezondheid is vastgesteld en de Bestuursopdracht 

Economie en Arbeidsmarktbeleid, vastgesteld door 

de portefeuillehouders in februari 2016 en aange- 

boden aan de colleges en raden van de veertien 

Twentse gemeenten. 

2.1 Voorgesteld wordt om kenbaar te maken aan het 

college dat het niet wenselijk is om over te gaan tot 

gezamenlijke facturatie voor wat betreft de 

samenwerking tussen jeugd en maatschappelijke 

ondersteuning (OZJT). Hoofstuk 3 van de 

samenwerkingsagenda gaat over jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning. De 14 Twentse 

gemeenten werken op deze gebieden samen onder 

de naam OZJT. Met betrekking tot de OZJT staat op 

pagina 17 van de samenwerkingsagenda: 

> ‘Bedrijfsvoering: administratieve 

lastenverlichting onder andere door 

gezamenlijk facturatie”. 

Voorgesteld wordt om hierover een zienswijze aan 

ons college kenbaar te maken omdat voor wat 

betreft OZJT er geen gezamenlijke facturatie wordt 

geambieerd. De facturatie die intern wordt gedaan op 

de vakinhoudelijke afdeling verloopt op dit moment 

zeer goed omdat de administratie en uitvoering bij 

elkaar gesitueerd zijn. Dit betekent dat de interne 

afstemming gemakkelijk en efficiënt verloopt. 

Bovendien zou het extern wegzetten van een 

gezamenlijke facturering ook personele 

consequenties kunnen hebben die niet wenselijk zijn. 



Risico 

Op dit moment zijn er geen specifieke concrete risico’s 

voorzien. 

Alternatieven 

Uw gemeenteraad kan besluiten om geen zienswijzen 

aan ons college kenbaar te maken. 

Uitvoering 

De vaststelling van de regionale samenwerkings- 

agenda 2017-2020 is voorzien in de vergadering van 

het Algemeen Bestuur van de Regio Twente op 

1 november 2017. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de bur. eester, 
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drs. D. Lacroix drs,HA.M. Nauta-van Moorsel 


