
Amendement unaniem aangenomen 

 
 
 
AMENDEMENT VAN  raadsleden  Haarman 
     Plegt 
     Wessels 
     Stamsnieder 
 
Ontvangen:   
 
Amendement: 2021-Haarman/Plegt/Wessels/Stamsnieder-1 
 
Onderwerp: Transitie Regio Twente     
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 16 maart 2021; 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
om het door het college voorgestelde raadsbesluit over de Transitie Regio Twente als volgt te 
wijzigen: 
 
- Het derde beslispunt: 

  
“3. geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van een stichting Twente Board 
in te dienen;” 
 
komt te luiden: 
 
“de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken: 
 
1. Bij het algemeen bestuur van de Regio Twente, met betrekking tot de oprichting van een 

stichting Twente Board: 
- De jaarstukken worden vergezeld van een managementrapportage van een 

registeraccountant voor 1 april na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden; 
- Het bestuur brengt jaarlijks voor 1 juli verslag uit, waarin het in een samenvatting van de 

jaarrekening, een toelichting op de resultaten en ontwikkelingen in het voorgaande jaar  
en een kosten-/batenanalyse voorziet; 

- Het jaarplan wordt niet eerder vastgesteld dan nadat de colleges tenminste zes weken de 
tijd hebben gehad om dat plan met hun raden te bespreken. 

 
2. Bij het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de Bestuursovereenkomst 

sociaal economische structuurversterking Twente: 
- de bij ingang van de overeenkomst voorziene bijdrage door deelnemers van € 9,01 per 

inwoner per jaar, voor de duur van vier jaar te maximaliseren. Maximalisatie met dien 
verstande dat uitsluitend indexatie van loonkosten volgens de CAO-loonindex kan 
plaatsvinden;”  

- in het bestuurlijk overleg te bewaken dat de financiële inbreng direct of indirect (voor de 
regio als geheel) ten goede komt van de gemeente Tubbergen. 

   
 

Toelichting: 
Voor de samenwerking op het gebied van sociaal economische structuurversterking wordt gekozen 
voor de oprichting van een stichting. Dat leidt ertoe dat niet de verantwoordingsinstrumenten van de 
raad -zoals die in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn vastgelegd- op de samenwerking van 
toepassing zijn. Om de positie van de raden te versterken, brengen we in dat de stichting (ook) 



verantwoording aan de raden aflegt. De activiteiten van de stichting worden bekostigd met algemene 
middelen, waarvoor de raden budget ter beschikking stellen. Wij vinden het logisch dat de raden goed 
geïnformeerd worden over de besteding van die middelen. 
 
Daarnaast brengen wij op de samenhangende bestuursovereenkomst in dat de bijdrage aan de 
stichting voor de duur van vier jaren op het startbedrag gemaximaliseerd wordt. Dat wil zeggen dat 
uitsluitend het loondeel van de kosten met de CAO-loonindex bijgesteld kan worden.  
 
Wij roepen het college op om ervoor zorg te dragen dat projecten direct of indirect (voor de regio als 
geheel) ten goede komen van de gemeente Tubbergen. Uiteraard heeft de raad het budgetrecht waar 
het gaat om de te beslissen over middelen ten behoeve van de meerjarenplanning of 
investeringsagenda’s.   
 
 
Ondertekening en naam: 
 
Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal, PvdA,   CDA,   
 
 
 
N.A. Haarman    A.H.B. Plegt  H. Wessels  L.P. Stamsnieder 
  
 
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm 
geschikt om daarin direct te worden opgenomen. 
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om 
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft. 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk 
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige 
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  


