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Zienswijze gemeente Hof van Twente over evaluatie Regeling Regio Twente

Geachte heer/mevrouw,
Op 16 januari 2018 heeft u een brief aan alle Twentse gemeenten verzonden over de
evaluatie van de Regeling Regio Twente. In de Regeling Regio Twente is namelijk een
evaluatiemoment voorzien. U stelt alle gemeenteraden in de gelegenheid om een
zienswijze in te dienen over de evaluatie van de Regeling Regio Twente. Door middel
van deze brief maakt de raad van de gemeente Hof van Twente gebruik van die
gelegenheid.
Evaluatie van de regeling
Nu de Regeling Regio Twente in 2016 een collegeregeling is geworden reageren we
enkel op de evaluatie-suggesties die voor de gemeenteraad Hof van Twente van belang
zijn.
Wij vinden het belangrijk te blijven investeren in onze gezamenlijke ambitie om de regio
sociaal economisch verder te helpen. We onderschrijven dan ook zeker de meerwaarde
van deze regionale samenwerking en spreken hiervoor onze waardering uit. Door samen
te werken zijn de Twentse gemeenten effectiever en minder kwetsbaar. Een
slagvaardige regionale samenwerking vinden wij daarom erg belangrijk.
Eén van de suggesties ter verbetering is het meer focus aanbrengen in de bestuurlijke
overleggen en tegelijkertijd de mogelijkheid geven om meer trots te delen. Voorgesteld
wordt om uw bestuur hiervoor een voorstel te laten voorbereiden. Deze suggestie
ondersteunen wij.
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Daarnaast vinden wij het van belang dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over uw
taken en wij als raad betrokken blijven bij de regionale samenwerking. De suggesties
voor verbetering die de positie en de betrokkenheid bevorderen van de raad bij de
regionale samenwerking, ondersteunen wij uiteraard. Bijvoorbeeld de suggestie die is
gedaan over het bespreken binnen het presidium van de Twenteraad van:
- de zichtbaarheid en versterking van de rol van het presidium richting de raden;
- of en op welke wijze het aan de orde stellen van moties/resoluties kan worden
bevorderd zoals recent over de dreigende sluiting van Siemens.
De andere suggestie betreft het beter zichtbaar maken van de resultaten en effecten van
de samenwerking zoals dat nu gebeurt bij de Agenda voor Twente 2018-2022. Het
gesprek zal worden aangegaan met de voor deze agenda ingestelde
monitoringswerkgroep van raadsleden.
Agenda voor Twente
Met de Agenda van Twente zijn in de afgelopen jaren met het oog op economie en
werkgelegenheid diverse projecten in Twente gesteund. Meer dan de helft van onze
inwoners werkt buiten de gemeentegrens van Hof van Twente. In 2017 is er toegewerkt
naar een nieuwe gezamenlijke regionale agenda: de Agenda voor Twente, waarin de
gezamenlijke Twentse belangen centraal staat. De gemeenteraad van Hof van Twente
heeft bij de ontwikkeling van deze nieuwe agenda nadrukkelijk een proactieve houding
aangenomen. In 2017 is besloten de ambitie die in de Agenda voor Twente is verwoord,
te onderschrijven. Hof van Twente heeft haar verantwoordelijkheid genomen door ook de
komende jaren actief te investeren in een sociaal en economisch sterker Twente.
Wij vinden het jammer dat deze agenda op dit moment niet door alle Twentse
gemeenten wordt gedragen, maar wat ons betreft blijven de betreffende gemeenten de
mogelijkheid houden om op een later moment alsnog aan te haken. Samen kunnen we
zorgen voor een economisch sterke regio waar onder andere inwoners én bedrijven van
profiteren. Hof van Twente blijft zich in ieder geval actief inzetten voor de Twentse
belangen.
In het evaluatiedocument wordt de suggestie gedaan om de Agenda voor Twente op te
nemen in het basistakenpakket van de Regio Twente. Gelet op het feit dat niet alle
gemeenten meedoen aan de Agenda voor Twente, is dit geen optie. Om de gewenste
slagvaardigheid te behouden kan een “coalition of the willing”, waarbij met elkaar goede
afspraken worden gemaakt omtrent deze samenwerking, prima volstaan. Het lijkt ons
goed om hierover met elkaar in gesprek te blijven.
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