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Nieuwe investeringsagenda voor Twente/uitgangspuntennotitie

Geachte colleges,

Eerder heb ik u als voorzitter van het bestuurlijk overleg sociaal economische 
structuurversterking (BOSS) geïnformeerd over de evaluatie Agenda voor Twente en het proces 
op weg naar een nieuw investeringsprogramma vanaf 2023.
De evaluatie is inmiddels afgerond en in uw bezit. Ook is deze toegelicht aan raadsleden uit de 
gemeenten. Onlangs is door de Twenteboard en met betrokkenheid vanuit de BOSS tijdens een 
Twenteraad bijeenkomst al kort vooruitgeblikt naar het op te stellen investeringsprogramma als 
opvolger van de Agenda voor Twente. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. U leest hierover 
meer in deze brief.

Twenteboard verantwoordelijk voor nieuwe investeringsagenda
Vorig jaar hebben de 14 gemeenten besloten tot het formaliseren van de samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs en overheid in Stichting Twenteboard. Met dit besluit is de 
Twenteboard officieel verantwoordelijk voor de sociaal economische agenda voor Twente. Uw 
colleges hebben via ons BOSS overleg inbreng in de Twenteboard waarin vanuit de colleges 
ook deelnemers zitten. In de afgelopen periode heeft de Twenteboard een 
uitgangspuntennotitie opgesteld als belangrijk kader voorde nieuwe investeringsagenda 2023- 
2027.

Kader nieuwe investeringsagenda; toetsing bij de achterbannen
In het transitieplan naar de nieuwe wijze van samenwerking is een werkwijze geformuleerd 
waarbij een rol voor de raden aan de voorkant is weggelegd en daarmee in dit proces, ook voor 
uw college. Nadat de Twenteboard haar strategie uit 2021 heeft aangescherpt is begonnen met 
het opstellen van het kader voor een nieuwe investeringsagenda waarbij uiteraard ook de 
lessen uit de evaluatie van de Agenda voor Twente zijn meengenomen. De uitgangspunten 
voor de nieuwe investeringsagenda voor Twente heeft de Twenteboard onlangs vastgesteld.

Dit document is nadrukkelijk een startmoment voor de besprekingen met de achterbannen van 
de triple-helix partners in Twente Board. Dit document is dus ook bedoeld om met onze raden 
het gesprek aan te gaan en input op te halen, via het BOSS overleg, bij onze gemeenteraden.
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De Twenteboard stelt de delegaties in de Twenteboard in de gelegenheid om op de kaders te 
reageren tot uiterlijk 15 september 2022. Dat geldt dus ook voor ons als gemeenten.

Deze planning is in gezamenlijkheid met de delegaties in de Twenteboard - na afstemming in 
ons BOSS overleg - vastgesteld en mede opgesteld vanuit het oogpunt dat de huidige 
financiering per 1 januari eindigt, de begrotingen momenteel worden voorbereid en er zich ook 
kansen voor doen zoals mogelijk nieuwe tranches van de Regiodeal later dit jaar.

Samenhang evaluatie, strategie en uitgangspuntennotitie
Zoals hiervoor aangegeven heeft de Twenteboard onlangs ook de strategie vastgesteld en 
eerder al de evaluatie van de Agenda voor Twente. De Twenteboard raadt u aan het 
uitgangspunten document, deze strategie van Twente Board en de Evaluatie Agenda voor 
Twente 2018-2022 in samenhang te beoordelen. U ontvangt deze documenten dan ook tegelijk 
met dit uitgangspuntendocument bij deze brief. Aanvullend is op 10 juni jl ook de meest recente 
voortgangsrapportage uitgekomen. Deze kunt u uiteraard ook gebruiken voor het voeren van 
het gesprek met uw Raad.

Vervolg
Gezien de planning - mede met het oog op het vastleggen van de financiering in de 
gemeentelijke begrotingen later dit jaar - werkt de organisatie van de Twenteboard In de 
maanden juni t/m september de investeringsagenda al wel nader uit, in de geest van 
voorliggend document, maar rekening houdend dat dit kan wijzigen n.a.v. input op de 
uitgangspunten. Op 29 september 2022 ligt de uitgewerkte investeringsagenda ter 
besluitvorming voor bij Twente Board.

Na vaststelling op 29 september gaat deze agenda naar de delegaties in de Twenteboard, 
waaronder de gemeenten. Op basis van de eerdere afspraken besluiten de gemeenteraden 
vervolgens over het beschikbaar stellen van de middelen voor de uitvoering van de agenda en 
de uitvoeringsorganisatie. Dit is voorzien tijdens de begrotingsbehandeling in oktober/november 
dit jaar.

Hoogachtend,

(R.W. Bleker)


