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Aanleiding
Eind 2015 / begin 2016 hebben de colleges van
burgemeester en wethouders van de 14 Twentse
gemeenten en het dagelijkse bestuur van Regio
Twente de rechtspersoon Twentebedrijf opgericht. Dit
betreft een bedrijfsvoeringsregeling in de vorm van
een gemeenschappelijke regeling (GR).

Op 27 oktober 2016 is besloten de rechtspersoon
Twentebedrijf voorlopig niet met taken te vullen. Dit
besluit over een andere ontwikkelroute van het
Twentebedrijf betekende op hoofdlijnen het labelen
van bestaande samenwerkingen, het uitbouwen van
bestaande samenwerkingen, en het verder brengen
van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met de
merknaam Twentebedrijf. Bij deze ontwikkelroute is
de bedrijfsvoeringsregeling (GR) toen vooralsnog in
stand gelaten. De gemeenteraden en het algemeen
bestuur van Regio Twente zijn hierover op
9 november 2016 schriftelijk geïnformeerd.
Inhoudelijke boodschap
Op de verschillende onderdelen is inmiddels voortgang geboekt. Zo is er onlangs besloten tot oprichting van een gezamenlijk IT-platform Twente en
zijn voorstellen tot intensivering van de samenwerking op het gebied van inkoop en salarisadministraties in voorbereiding. Ook de doorontwikkeling
van Twentse Kracht (interne arbeidsmarkt, Twentse
school) staat op de agenda.
De gekozen ontwikkelroute van het Twentebedrijf
levert resultaat op. Hierbij gaat het om verschillende
vormen en constructies. In de bijlage treft u een
(overigens niet uitputtende) opsomming van de
gerealiseerde samenwerkingsinitiatieven.

Er is de afgelopen jaren lokaal en regionaal veel tijd
gestoken in de oprichting van (de GR van) het
Twentebedrijf. Aanvankelijk hadden alle partijen hier
veel vertrouwen in en is men voortvarend van start
gegaan met de ontwikkeling hiervan. Uiteindelijk is in
de loop van 2017 echter gebleken dat het niet langer
realistisch is dat het “casco” van het Twentebedrijf
daadwerkelijk zal worden gevuld met bedrijfsvoeringstaken. Het college betreurt dit.

Conclusie
Hoewel de gekozen ontwikkelroute van het Twentebedrijf resultaat oplevert op het gebied van regionale
samenwerking bestaat er echter niet langer een meerwaarde voor de bestaande aparte rechtspersoon (GR)
Twentebedrijf. Het bestuur van het Twentebedrijf heeft
daarom aan alle 14 colleges en het bestuur van de
Regio Twente voorgesteld om te besluiten de GR op te
heffen. Ons college heeft hiertoe op 19 december een
besluit genomen.

Er is daarom niet langer een meerwaarde voor de
bestaande, aparte rechtspersoon (GR) Twentebedrijf,
waartoe eerder besloten is. Het in stand houden van
deze regeling verhoogt de bestuurlijke drukte en
brengt bovendien administratieve verplichtingen en
kosten met zich mee. Het bestuur van het Twentebedrijf heeft daarom aan alle 14 Twentse colleges en
het bestuur van de Regio Twente voorgesteld om te
besluiten de GR op te heffen. Op 19 december 2017
heeft ons college ingestemd met de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat
alle colleges hiermee in zullen stemmen.
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De merknaam Twentebedrijf blijft gehanteerd worden
voor de samenwerkingen op het gebied van
bedrijfsvoering.
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