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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 13 mei 2016 
Nummer:      17A                             
 
Onderwerp: Instellen bestuurscommissie Agenda van Twente. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van Regio Twente ten 
aanzien van het voornemen om een bestuurscommissie Agenda van Twente in te stellen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft besloten om een bestuurscommissie Agenda van 
Twente in te stellen. De Twentse gemeenteraden worden nu in de gelegenheid gesteld om hierover 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld om geen wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken op dit voornemen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft op 25 februari 2016 unaniem ingestemd met het 
voorstel om een bestuurscommissie Agenda van Twente in te stellen. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Voordat tot daadwerkelijke instelling van deze bestuurscommissie kan worden overgegaan, dienen de 
raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld om hierover wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van Regio Twente. Het bijgaande 
raadsvoorstel voorziet hierin. 
 
Argumentatie  
Bij de besluitvorming over het rapport van de commissie Robben (heroriëntatie Twentse 
samenwerking) kwam naar voren dat de Twentse gemeenten breed van mening zijn dat de 
sociaaleconomische structuurversterking een belangrijke opgave van Twente en daarmee van de 
vernieuwde samenwerking in Twente is. Het huidige investeringsprogramma Agenda van Twente 
heeft een looptijd tot 2018. Het is daarom van belang tijdig het debat te voeren over een mogelijk 
vervolg op de huidige Agenda van Twente. Of een dergelijk vervolg er moet komen, wat de inhoud 
van een vervolgagenda moet zijn en hoe deze wordt gefinancierd behoeft een besluit van de raden 
van de aan Regio Twente deelnemende gemeenten. 
 
Aan het algemeen bestuur van Regio Twente is eerder voorgesteld om voor de uitvoering en evaluatie 
van de huidige Agenda van Twente, alsmede voor de voorbereiding en – indien aan de orde – de 
uitvoering van een nieuwe Agenda van Twente een bestuurscommissie in te stellen met als naam: 
“bestuurscommissie Agenda van Twente”. Het takenpakket van deze bestuurscommissie betreft onder 
meer de regionale beleidsterreinen Werk, Economie en Vrijetijdseconomie alsmede hieraan 
gerelateerde aspecten. Elke gemeente heeft in de bestuurscommissie uit het college één lid met een 
vaste vervanger. 
 
Verder wordt een actieve verbinding voorgestaan met de samenleving conform het gedachtengoed 
van de commissie Robben. Concreet zal hierbij de stap worden gezet richting de Twente Board, 
waarin de 4 O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek) zitting hebben en de provincie 
Overijssel, gezien haar kerntaak ‘regionale economie’. Deze verbinding kan worden gerealiseerd door  
een lid van de Twente Board en de portefeuillehouder economie van de provincie als adviseurs aan 
de bestuurscommissie toe te voegen. 
 
Indien daaraan behoefte bestaat kan de “bestuurscommissie Agenda van Twente” zich laten bijstaan 
door werkgroepen ten behoeve van de voorbereiding van agendapunten, de concrete uitwerking van 
besluiten van de commissie of specifieke onderwerpen. Het wordt aan de bestuurscommissie 
overgelaten of en hoe hieraan invulling wordt gegeven. 
 
Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft op 25 februari 2016 unaniem besloten om in te 
stemmen met het voorstel tot instelling van een “bestuurscommissie Agenda van Twente”. Voordat 



 

Zaaknummer: 16.09052 - I16.026481 2 

echter door het algemeen bestuur tot formele instellen van een bestuurscommissie kan worden 
overgegaan, schrijft de gemeenschappelijke regeling Regio Twente voor dat de raden van de 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld om wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. Wij stellen uw raad voor om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken te 
maken op de voorgenomen instelling van een bestuurscommissie Agenda van Twente, nu onze 
vertegenwoordiger in het algemeen bestuur gemotiveerd heeft ingestemd met de voorgenomen 
instelling van een bestuurscommissie Agenda van Twente. Het belang daarvan wordt met name 
gezien in het gecoördineerd begeleiden van het afrondende proces rond de huidige Agenda van 
Twente en het mogelijke vervolg op de huidige Agenda van Twente. 
 
Externe communicatie 
Na besluitvorming door uw raad zullen wij het dagelijks bestuur van Regio Twente hierover 
informeren. 
 
Financiële paragraaf 
De huidige Agenda van Twente wordt gefinancierd vanuit het dividend van Twence. Voor een mogelijk 
vervolg op de Agenda van Twente zal het financieringsvraagstuk expliciet aan de orde moeten komen. 
Op dit moment is nog geen zicht op de wijze van financiering van een mogelijk vervolg van de Agenda 
van Twente. 
 
Uitvoering 
Vooruitlopend op de formele instelling van een bestuurscommissie Agenda van Twente, is nu reeds 
gestart met een (informele) bestuurscommissie in oprichting. Deze commissie i.o. bereidt onder meer 
het proces voor, waarbinnen een afweging kan worden gemaakt ten aanzien van de vraag in hoeverre 
een vervolg op de Agenda van Twente gewenst is. 
 
Evaluatie 
Om te komen tot beantwoording van de vraag in hoeverre een vervolg op de Agenda van Twente 
gewenst is, zal een evaluatie plaatsvinden van de bestaande Agenda van Twente. Deze evaluatie zal 
zowel op het proces als op de inhoud zien. Deze evaluatie zal in eerste instantie worden toegelicht 
binnen de Twenteraad, waarvoor alle Twentse raadsleden uitgenodigd zullen worden. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Aan de gemeenteraad van Dinkelland wordt een vergelijkbaar raadsvoorstel voorgelegd. 
 
Bijlagen 
n.v.t. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 

Vergadering presidium op 18 april 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 10 mei 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 
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RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 23 mei 2016 
Nummer:    17B                                
 
Onderwerp:  Instellen bestuurscommissie Agenda van Twente 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2016,  
nr. 17A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 10 mei 2016; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de 
gemeenschappelijke regeling Regio Twente; 
 
 
B E S L U I T: 
 
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van Regio Twente ten 
aanzien van het voornemen om een bestuurscommissie Agenda van Twente in te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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