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Voorstel: 

1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals 

neergelegd in de Agenda voor Twente (2018- 

2022) onderschrijven. 

2. Instemmen met de financiering van de Agenda 

voor Twente en de gemeentelijke bijdrage hierin 

die is gebaseerd op een bedrag van € 7,50 per 

jaar voor de periode 2018-2022. 

3. De mogelijkheden te onderzoeken om voor de 

realisatie van de volledige ambitie, een aanvul- 

lende gemeentelijke bijdrage van € 5,- vast te 

stellen als volgende stap in het groeimodel en in 

de kadernota daarvoor € 12,50 per inwoner aan 

te houden.   
  

Argumenten 

1.1 In 2007 heeft de voormalige regioraad van 

Regio Twente namens de veertien Twentse 

gemeenten besloten een gezamenlijke investerings- 

agenda te starten, gefinancierd uit dividend van 

Twence tot een bedrag van in totaal € 80 miljoen. 

Deze Agenda van Twente met de looptijd van 2008- 

2017 heeft tot doel de sociaaleconomische structuur 

van Twente te versterken. Vorig jaar is door de 

Twentse gemeenten kennisgenomen van de 

evaluatie van de lopende Agenda van Twente en is 

ingestemd met een verkenning naar een nieuwe 

investeringsagenda. 

Op basis van een advies van de Twente Board is een 

traject doorlopen waar in samenwerking met raads- 

leden van de veertien gemeenten nut en noodzaak 

van een nieuwe regionale investerings-agenda zijn 

verkend. Er hebben diverse regionale bijeenkomsten 

met de raadsleden, de bestuurscommissie en de vier 

O's (samenwerkende partners) plaatsgevonden. Dit 

heeft uiteindelijk geleid tot een definitieve versie van 

de “Agenda voor Twente 2018-2022”. De Agenda 

wordt met dit voorstel voorgelegd aan de gemeente- 

raden met daarbij het verzoek de agenda vast te 

stellen en voor de komende 5 jaar een gemeentelijke 

bijdrage vast te stellen voor de uitvoering ervan, in 

samenwerking met de Twente Board. 



Terecht is in de evaluatie geconstateerd dat de 

effecten in de toekomst nog beter inzichtelijk 

gemaakt moeten worden. Om die reden zit bij de 

nieuwe Agenda ook een eerste aanzet tot meer 

toetsbare indicatoren. 

Er is afgesproken dat alle 14 gemeenteraden vóór de 

zomer van 2017 een besluit nemen over deze 

regionale Agenda. Hiervoor is een concept raads- 

voorstel opgesteld, zodat de (inhoud van de) besluit- 

vorming in alle 14 gemeenten hetzelfde is. 

De tekst en de beslispunten die in dit raadsvoorstel 

staan vermeld zijn grotendeels daaruit overgenomen. 

1.2 Uw gemeenteraad heeft in het proces om te 

komen tot een nieuwe regionale investeringsagenda 

een actieve rol genomen en uw ambities duidelijk 

uitgesproken. In februari 2017 heeft uw raad een brief 

gestuurd aan de voorzitter van het presidium van de 

Twenteraad N e t input 

voor de nieuwe Agenda. Tevens hebben er enkele 

interne sessies plaatsgevonden (onder andere met 

e e van de Twenteboard) waarbij u 

onderling op een constructieve wijze van gedachten 

heeft gewisseld over dit onderwerp. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieruit kwam onder andere naar voren dat er een 

duidelijke verbinding moet zijn tussen stad en 

platteland (elkaar versterken én samenwerken) en 

dat er met name 3 onderwerpen terug moeten komen 

in de Agenda, te weten: de Agro & Food sector, 

Duurzaamheid en Vrijetijdseconomie. Dit heeft uw 

raad ook naar voren gebracht tijdens de regionale 

radenbijeenkomsten. 

Naar onze mening bieden de in de Agenda 

beschreven actielijnen houvast voor de boven- 

genoemde punten, die overigens ook daadwerkelijk 

worden benoemd in de Agenda. De financiering met 

betrekking tot het onderwerp Vrijetijdseconomie is 

echter buiten de Agenda gelaten (zie hieronder punt 

3.3). 

Ook Hof van Twente profiteert van een regionale 

investeringsagenda die onder andere tot doel heeft 

werkgelegenheid te creëren in Twente waar ook onze 

inwoners baat bij hebben. Hierbij is het echter wel 

van belang dat wij in de toekomst ook zelf 

ideeën/projecten (zoals Mineral Valley) blijven 

aandragen om verder focus aan te brengen én om 

als Hof van Twente ook zelf invloed uit te oefenen op 

de (uitvoering van de) Agenda voor Twente. 



1.3 De centrale uitdaging voor gemeenten is 

bestaande of nieuwe regionale samenwerking te 

voorzien van een economisch-bestuurlijk programma 

met intensieve betrokkenheid van provincie, Rijk, 

waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

maatschappelijke organisaties. De urgentie van een 

nieuwe Agenda voor Twente is groot. En tegelijk is het 

een niet te missen kans. Alleen door de handen ineen 

te slaan lukt het ons om de kwaliteit in de regio op peil 

te brengen en te houden. Met deze Agenda voor 

Twente kiezen we ervoor te investeren in de 

toekomst. We zetten de komende vijf jaar met 

techniek als motor — via circulaire economie — in op 

het versterken van het technologisch cluster, de 

arbeidsmarkt, onze bereikbaarheid en het vestigings- 

klimaat in onze regio. In de gezamenlijke lobbybrief 

aan het Rijk zijn onze ambities bij het Rijk kenbaar 

gemaakt. Nu moeten we stappen zetten. 

21 De financiering van de huidige Agenda van 

Twente uit het dividend van Twence eindigt eind 

2017. In de aandeelhoudersvergadering hebben de 

(gemeentelijke) aandeelhouders besloten tot een 

aanpassing van het tarieven- en dividendbeleid 

waardoor er geen ruimte meer is voor een (directe) 

dividenduitkering vanuit Twence ten behoeve van de 

nieuwe Agenda voor Twente. Wil Twente de ambitie 

uit de Agenda voor Twente waarmaken en waar nodig 

nog een stap extra zetten, dan is het hebben van 

publieke financiering door de Twentse gemeenten 

essentieel voor het aantrekken van andere publieke 

middelen (onderwijs, onderzoek, mogelijke regiodeals, 

provincie en Europa) en private investeringen. 

Evident is dat met de nieuwste financiële inzichten 

gemeenten scherp aan de wind moeten zeilen. 

Gemeenten staan voor moeilijke beslissingen mede 

door de bezuinigingen van het Rijk en tegelijk de 

opgaven in het sociaal domein. Aan de andere kant is 

het noodzakelijk om nu besluiten te nemen om te 

investeren en niet achterop te geraken. 

2.2 De bestuurscommissie Agenda van Twente 

heeft geconstateerd dat de grootste gemeen- 

schappelijkheid op dit moment ligt bij het vaststellen 

van een gemeentelijke bijdrage per inwoner van 

€ 7,50. Deze is als volgt opgebouwd: 

e € 3,50 (een specificatie is als bijlage gevoegd bij de 

Agenda voor Twente) voor basisinfrastructuur; 

e € 1,50 aanjaaggeld voor nieuwe initiatieven; 

e € 2,50 voor extra profilering en marketing 

gebaseerd op de vier actielijnen (overeenkomstig 

de inbreng van raadsleden en vertegenwoordigers 

van andere O's). 



Met deze bijdragen wordt de basis op orde gehouden, 

zijn er middelen voor de aanjaagfunctie voor nieuwe 

initiatieven — die uiteraard worden getoetst aan de in 

de Agenda genoemde KRACHT-criteria. In de Agenda 

voor Twente worden deze uitgelegd. 

23 De Twente Board steunt de agenda en heeft de 

bijdragen van de andere O's inzichtelijk gemaakt. 

De partners binnen de Twente Board zijn ervan 

overtuigd dat forse investeringen noodzakelijk zijn om 

onze ambities te bereiken. Die investeringen kunnen 

enkel renderen wanneer het gezamenlijke investe- 

ringen zijn die bijdragen aan het gemeenschappelijk 

doel. Dat betekent dat iedere partner vanuit haar 

eigen rol en verantwoordelijkheden een bijdrage 

levert aan dat doel. In het bijgevoegde memo van de 

Twente Board wordt zo concreet mogelijk inzicht 

gegeven in de bijdragen van de andere O’s. 

Een aantal vertegenwoordigers van de aangesloten 

gemeenten maar ook vertegenwoordigers vanuit de 

Twente Board hebben aangegeven de lat hoog/hoger 

te willen leggen. Deze hogere ambitie houdt in dat, in 

aansluiting op de vraag en behoefte van de vier O’s, 

nog sterker wordt ingezet op projecten die een 

relatief grote bijdrage leveren aan Twente. Een 

bijdrage die een relatief grote (meer dan evenredige) 

multiplier genereert voor Twente die ook merkbaar is 

voor haar bedrijven en inwoners. Daarvoor is een 

bijdrage van € 12,50 in plaats van € 7,50 wenselijk. 

Niet alle veertien gemeenten kunnen / willen op dit 

moment een bijdrage van € 12,50 reserveren. Om 

echter het momentum vast te houden — en recht te 

doen aan de nu al geuite wens van enkele 

gemeenten en de Twente Board ten aanzien van een 

hoger ambitieniveau — ligt het voor de hand in 

gesprek te blijven en de mogelijkheden te onder- 

zoeken van een verhoogde bijdrage, als volgende 

stap in het groeimodel. 

3.1 Op basis van de uitkomsten zal aan gemeenten 

een aanvullende bijdrage van € 5,- kunnen worden 

gevraagd. Dit doet recht aan de gemeenten die thans 

de bereidheid hebben uitgesproken € 12,50 te 

reserveren en kan bijdragen om de overige 

gemeenten alsnog te laten intekenen op deze extra 

reservering. Zo mogelijk voor het einde van jaar — bij 

voorkeur bij de programmabegroting — kan hier dan 

toe worden besloten. De gemeenten die dat wensen 

worden nadrukkelijk uitgenodigd hierover het gesprek 

aan te gaan. In de Agenda van Twente van 2007- 

2017 was met dividend van Twence in totaal 80 

miljoen euro beschikbaar; een bedrag van ongeveer 

€ 12,75 per inwoner per jaar. Voorgesteld wordt om 

de bijdrage van alle veertien gemeenten voor deze 

Agenda voor Twente bij de start vast te stellen op 

€ 7,50 per inwoner (reserveren in de kadernota). 



Het betreft een bijdrage voor een periode van 5 jaar 

(2018-2022). 

Naarmate de projecten concreter worden neemt de 

bijdrage en daarmee de relatieve hoogte van de 

investering door ondernemers, onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen toe. Daarmee komt de 

verdeling van de financiële inzet van het gehele 

pakket aan activiteiten in balans. Dit neemt niet weg 

dat individuele gemeenten — indien projecten 

passend zijn bij hun opgaven en ambities — deel 

kunnen nemen aan projecten. 

3.2 Enkele gemeenten hebben al aangegeven voor 

deze hogere ambities extra middelen te willen 

reserveren ter hoogte van € 5,-. Uiteraard staat het 

gemeenten vrij daar nu reeds rekening mee te 

houden. Gezien de positieve insteek van zowel raad 

als college over de Agenda is in de kadernota van 

Hof van Twente een bedrag van € 12,50 opgenomen. 

De resultaten en de voortgang van de besteding van 

beschikbaar gestelde middelen zal tijdens de looptijd 

online voor een ieder te volgen zijn. Daarnaast 

worden actief betrokkenen met een nader af te 

spreken frequentie op de hoogte gehouden van de 

resultaten. Dit zal lopen via de website op 

www.agendavoortwente.nl 

3.3 In het financieringsvoorstel is het thema 

Vrijetijdseconomie niet opgenomen. Dit gaat volgens 

de programmabegroting 2018 van Regio Twente deel 

uit maken van het basistakenpakket voor het 

programma Sociaal Economisch sterk Twente. In dat 

geval zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden 

met het daarvoor benodigde bedrag, nu geraamd op 

€1,- per inwoner. Indien hiertoe door Regio Twente 

wordt besloten zal de programmabegroting worden 

aangepast via een begrotingswijziging. In de 

kadernota 2018 van Hof van Twente die ter 

vaststelling aan de raad zal worden aangeboden is 

hiervoor een bedrag van € 35.000,- opgenomen 

(€ 1,- per inwoner). 

Risico 

Het spreekt voor zich dat alle gemeenten in principe 

deze bijdrage moeten vaststellen om de Agenda voor 

Twente te kunnen uitvoeren. Indien dit niet door alle 

gemeenten wordt gedragen, blijft dit niet zonder 

consequenties. Immers daarmee wordt het beschik- 

bare bedrag lager en dat betekent dat de gemeentes 

die wel mee doen een minder grote ambitie kunnen 

realiseren. 



Alternatieven 

Een gemeentelijke bijdrage van € 7,50 is op dit 

moment de grootste gemeenschappelijke deler in 

Twente. Het vormt uiteraard een krachtig(er) signaal 

als alle gemeenten hetzelfde bedrag per inwoner 

bijdragen. Naar onze mening zijn er daarom geen 

reële alternatieven te bedenken voor een lager 

bedrag. 

Uitvoering 

Besluitvorming over de Agenda in de 14 gemeente- 

raden vindt volgens planning plaats in de maanden 

juni en juli 2017. 

Bij een positief besluit van de Twentse gemeenteraden 

wordt met de vier O’s een uitvoeringsprogramma 

opgesteld voor 2018. Uiteraard krijgt de Agenda voor 

Twente ook een plek in het werkprogramma van het 

Algemeen Bestuur van de Regio Twente. Hoe de 

komende vijf jaar eruit gaan zien en welke activiteiten 

onder de Agenda worden uitgevoerd, bepalen we 

samen met onze partners. De ontwikkelingen gaan snel 

en over twee jaar kunnen de uitdagingen zomaar 

anders zijn. leder jaar wordt een programma vastge- 

steld waar in de volgende periode binnen de actielijnen 

kan worden doorgebouwd. Om die reden wordt 

voorgesteld te komen met een jaarlijks uitvoerings- 

programma, te starten met het uitvoeringsjaar 2018. 

In de Agenda voor Twente is aangegeven dat project- 

voorstellen worden beoordeeld door een commissie 

samengesteld uit de vier O’s. Alleen op deze wijze 

wordt recht gedaan dat het een agenda voor Twente is, 

samen met de Twente Board. Uiteraard is het uitgangs- 

punt dat de publieke middelen ook publiek en op de 

juiste wijze worden verantwoord. Besteding van publiek 

geld loopt via de bestuurscommissie. 

De gemeenten die instemmen met voorliggend voorstel 

zullen via hun colleges die vertegenwoordigd zijn in de 

bestuurscommissie op voorliggende wijze invloed op de 

uitvoering van de agenda en daarmee de publieke 

middelen kunnen uitoefenen en waar nodig bij kunnen 

sturen. Uiteraard is en blijft de mogelijkheid om de 

gemeenteraden via bijvoorbeeld de radenbijeenkomst 

ook tussentijds te informeren over de voortgang. 

Hiervan zullen wij actief gebruik maken. De functies en 

rollen van alle partners zullen in de uitwerking van de 

governance (uitvoering) expliciet worden gemaakt. Dit 

gebeurt samen met een uitvoeringsprogramma voor 

2018. De gemeenteraden worden hierover uiteraard 

geïnformeerd. 



Belangrijk onderdeel van de (basis)infrastructuur is 

monitoring. Deze start op 1 januari 2018. Het eerste 

moment van monitoring gebeurt al na een half jaar. Dit 

biedt de mogelijkheid aan de partners om tussentijds bij 

te sturen. Een eerste opzet tot meer toetsbare 

indicatoren voor de monitoring is in de Agenda voor 

Twente opgenomen. Samen met de partners in Twente 

Index, Kennispunt Twente en gemeenten / Regio 

Twente wordt de monitoring nader uitgewerkt. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
(geanonimiseerd)

drs. B. MarinuSsen _ drs##A.M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


