
   

Motie 
 

 Onderwerp Zienswijze begroting Samen Twente: 
Democratische legitimatie  

Datum 14 Juni 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 14 juni 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat: 
 -  Diverse raden en in het bijzonder de Gemeenteraad van de Gemeente Hof van  
    Twente er bij het opstellen van de reorganisatieplannen voor de regio Twente er op    
     hebben aangedrongen dat de positie van de gemeenteraden bij die reorganisatie  
     moet worden versterkt; 
- We moeten constateren dat er bij dat voornoemd proces niet of nauwelijks serieuze 

voorstellen zijn gedaan om op dit punt iets te doen aan het  “democratisch gat” tussen 
regio en gemeenteraden (bedoeld wordt de onvoldoende sturing en controle door 
direct gekozen volksvertegenwoordigers) en we in de beschikbare verslagen op dit 
punt ook nauwelijks een weerslag kunnen vinden van een serieus gesprek over dit 
ontstane hiaat bij wettelijk geregelde regionale samenwerking; 

 
Draagt derhalve het College op om: 
-   In het kader van de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen, aan het    
    bestuur van Samen Twente kenbaar te maken dat uw gemeenteraad er op aandringt  
    om een externe partij, mogelijk in samenwerking met de VNG, de opdracht te  
    verstrekken om alsnog mogelijkheden te onderzoeken om de positie van de   
     afzonderlijke gemeenteraden te versterken; 
-  Dit met als doel om de democratische inbedding van wettelijk geregelde 

samenwerkingsverbanden te versterken en verstevigen door de positie van 
democratisch gekozen raadsleden in deze te verbeteren. 

- Verzoekt het College tevens om deze motie toe te zenden aan de andere gemeenten 
die deel uitmaken van het samenwerkingsverband met het verzoek om deze motie te 
ondersteunen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
Partij van de Arbeid  
Fred Rijkens 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 14 juni 2022 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 


