Amendement unaniem aangenomen

AMENDEMENT VAN raadslid Stamsnieder
Ontvangen:
Amendement: 2021-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:
- in de statuten voldoende waarborgen op te nemen, zodat zonder verstrengeling van
belangen van de deelnemende partijen besluiten worden genomen over de toekenning
van subsidie aan de partijen;
2. Bij het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de Bestuursovereenkomst
sociaal economische structuurversterking Twente (BOK):
- binnen de kring van Twentse gemeenten helderheid te verkrijgen over de definitie van
“langjarig”;
- binnen de kring van Twentse gemeenten er op aan te dringen dat de BOK zodanig wordt
aangepast dat er elke raadsperiode een evaluatie moment plaatsvindt en dat een
gemeente ook zonder toestemming van de andere gemeenten de overeenkomst kan
opzeggen;
- binnen de kring van Twentse gemeenten op korte termijn een uitwerking te krijgen van de
wijze waarop de informatievoorziening en verantwoording aan de gemeenteraden
plaatsvindt.
3. Bij zowel het algemeen bestuur van de Regio Twente als bij het college van B&W ten aanzien
van de Twenteraad de volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
- binnen de kring van Twentse gemeenten er voor zorg te dragen dat in de transitie van de
Regio Twente voorzieningen worden getroffen voor een adequate ondersteuning en
facilitering van de Twenteraad en het Twentepresidium in hetzij de statuten van de
stichting, hetzij de BOK, hetzij de gezondheids-GR.

Toelichting:
Ad 1. Voorkoming belangverstrengeling

Wij hechten sterk aan het opnemen van een bepaling in de statuten van de nieuwe stichting waarmee
geregeld wordt dat bij besluiten over de financiële bijdragen aan een van de partijen de vragende
partij op geen enkele wijze betrokken is bij de besluitvorming. Het is noodzakelijk dat de
besluitvorming op een integere wijze plaatsvindt. Op dit moment is dat niet afdoende geregeld in de
statuten. Het is zaak om hierover in de statuten een extra bepaling op te nemen.
Ad 2. Duur en evaluatie van de BOK
In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd. Elke raad van de deelnemende gemeenten moet als hoogste bestuursorgaan in de gelegenheid
zijn om (bijvoorbeeld halverwege een raadsperiode) een andere afweging te maken over de
vormgeving van de regionale samenwerking op het terrein van de Sociaal Economische
Structuurversterking. Het kan niet zijn dat de andere gemeenten daarvoor dan toestemming geven.
Het is overigens in het belang van alle gemeente(rade)n om deze samenwerking te evalueren.
Daarom wordt voorgesteld om de bestuursovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, met
de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging dan wel opzegging door een van de deelnemende
gemeenten. Het staat niet ter discussie dat alsdan wel onderhandeld moet worden over
uittredingskosten.
Ad 3.Ondersteuning en facilitering Twenteraad
De Twenteraad heeft een lange geschiedenis en vindt zijn basis in het Rapport van de commissie
Robben uit 2015. De Twenteraad is een belangrijk platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting van
raadsleden in de regio Twente gebleken. In de voorliggende stukken wordt op geen enkele wijze
voorzien in ondersteuning van de Twenteraad en dat wordt wel gewenst omdat dit bijdraagt aan de
regionale samenwerking en ook ziet op de rol van de raad in regionale samenwerking. Het is nimmer
de intentie van de Twenteraad of zijn presidium om de Twenteraden een besluitvormende rol toe te
kennen. Het onderbrengen bij een van de gemeenten doet afbreuk aan het regionale karakter en
kader waarbinnen de Twenteraad opereert. In dit verband hoeft niet strikt vastgehouden te worden
aan het uitgangspunt van formele taakinvulling. Ook een gastheerschap (zoals Kennispunt Twente)
lijkt een werkbare optie. De gemeenteraad hecht eraan dat dit geregeld wordt. Waar en hoe is een
uitvoeringskwestie en wordt overgelaten aan de uitvoeringsorganisatie. Artikel 8 van de BOK ‘het
haakje’ is waarbinnen de ondersteuning en facilitering van de Twenteraad en het Twentepresidium
kan plaatsvinden.
Ondertekening en naam:
CDA,

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.

