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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 10 maart 2020 hebben we gesproken over de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 6 maart 2020. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in onze vergadering besloten om u met deze raadsbrief te informeren over de stand van zaken 
van het transitieproces van de Regio Twente. 
 
Toelichting 
Op 11 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Twente unaniem ingestemd met het 
inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking 
van Twente. In dit model staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Met 
de bundeling van de krachten en verantwoordelijkheden van deze partners zetten wij een belangrijke stap 
om gezamenlijk maatschappelijke opgaven op sociaaleconomisch terrein aan te pakken.  
 
In de raadsvergadering van 20 januari 2020 is naar aanleiding van vragen van raadslid Wessels gesproken 
over het belang van een tijdige betrokkenheid van de Twentse gemeenteraden bij het inrichten van een 
nieuw bestuursmodel. Dit punt heeft burgemeester Haverkamp als AB-lid van de Regio Twente tijdens een 
informele bijeenkomst van het AB van de Regio Twente op 15 januari 2020 al ingebracht en het college heeft 
met zijn brief van 27 januari 2020 ook formeel het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio Twente gevraagd 
hier invulling aan te geven. Het DB heeft gereageerd met zijn brief van 6 februari 2020. In deze brief, die u 
als bijlage bij deze raadsbrief aantreft, kondigt het DB aan in de vergadering van het Twents presidium van 8 
april 2020 een toelichting te zullen geven op het proces en op de raadsrelevante aspecten en stappen 
daarin, waaronder de democratische legitimiteit.  
 
Op 6 maart 2020 heeft burgemeester Haverkamp in de vergadering van het AB opnieuw het belang van een 
tijdige betrokkenheid van de Twentse gemeenteraden aan de orde gesteld. Dit punt werd door veel AB-leden 
ondersteund. Andere AB-leden waren hierover terughoudend. In reactie hierop stelde het DB voor om een 
notitie voor te bereiden die de individuele gemeenten kunnen gebruiken om met hun raden in gesprek te 
gaan over de transitie van de Regio Twente. De opbrengst hiervan kan dan door het college worden 
ingebracht tijdens de werkconferentie van 17 april 2020. Deze werkconferentie, waarvoor alle colleges zijn 
uitgenodigd, heeft ten doel om het DB input te geven voor een AB-voorstel op hoofdlijnen over de transitie. 
Dat voorstel zal op 13 mei 2020 geagendeerd worden voor het AB. Nadat het AB met het hoofdlijnenvoorstel 
heeft ingestemd zullen de vier onderdelen van het transitieplan uitgewerkt worden en aan de gemeenten 

 



worden voorgelegd voor besluitvorming. Het gaat hierbij om: 
1. Een bestuursmodel voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs; 
2. Het omvormen van de bestaande Regeling Regio Twente naar een nieuwe regeling waarbij samenwerking 
op het terrein van de gezondheid centraal wordt gesteld; 
3. Een regeling voor recreatieve voorzieningen; 
4. Overeenkomsten voor samenwerkingscoalities op een aantal terreinen (gebaseerd op het principe van 
“coalition of the willing”). 
 
Tijdens de AB-vergadering is aandacht gevraagd voor een integrale benadering van deze vier onderdelen 
van de transitie. Het DB heeft hierop aangeven dat de vier onderdelen integraal zullen worden uitgewerkt en 
tegelijkertijd ter besluitvorming aan de gemeenten zullen worden aangeboden.  
 
In de AB-vergadering is ook het belang van een goede voorbereiding van de werkconferentie benadrukt. Er 
moet vooraf helderheid zijn over de uitgangspunten van de transitie. Naast eerder vastgelegde 
uitgangspunten als minder bestuurlijke drukte, meer eenvoud en meer focus zijn in de vergadering ook 
uitdrukkelijk benoemd een efficiëntere regionale samenwerking (financiële besparing) en de democratische 
legitimiteit van het nieuwe samenwerkingsmodel. 
 
Burgemeester Haverkamp zal in de presidiumvergadering van 16 maart 2020 aan de orde stellen hoe uw 
raad in de gelegenheid gesteld kan worden om aan de hand van de door het DB op te stellen notitie ons 
college input mee te geven voor de werkconferentie van 17 april 2020. 
 
Afhankelijk van wat de uitwerkingsvoorstellen inhouden is toestemming van de individuele raden nodig en/of 
hebben de individuele raden de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te dienen voordat de individuele 
colleges een besluit nemen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Het college vindt het belangrijk dat uw raad op de hoogte is van de voortgang van het transitieproces van de 
Regio Twente. Wij bieden u deze raadsbrief ter kennisneming aan. 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 
 
Ing. J.L.M. Scholten 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 

 
 
 
 
J. Scholten 
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oNDERM/ERP Betrokkenheid Twentse raden bij transitie Regio Twente

VERZONDEN -öiEB.2020

Geacht college,

ln uw brief van 27 januari 2020 vraagl u ons hoe wij invulling denken te geven aan de
betrokkenheid van de Twentse gemeenteraden bij de inrichting van het bestuursmodel in het
kader van de transitie van Regio Twente.

ln de vergadering van het Presidium van de Twenteraad van 11 september 2019 heeft onze
voozitter een toelichting gegeven op de op dat moment actuele stand van zaken van de
veranderopdracht. Voorts heeft hij de vraag voorgelegd op welke wijze de raden bij het
proces kunnen worden betrokken. De presidiumleden gaven aan zich te kunnen vinden in de
volgende communicatiekanalen :

. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur en het lid van het algemeen
bestuur informeert actief de raad.

. Het dagelijks bestuur stelt periodiek een nieuwsbrief op (in de praktijk is hier
invulling aan gegeven door aan de colleges raadsinformatiebrieven ter beschikking
te stellen).

. Via het plaatsen van documenten op Extranet informeer het dagelijks bestuur actief
de raadsleden.

. De voozitter praat periodiek het Presidium van de Twenteraad bij.

ln het algemeen bestuur van 25 september 2019 is bij de vaststelling van de
Veranderopdracht ook aan de orde geweest dat de informatievoorziening aan de
gemeenteraden door de colleges plaatsvindt, zoveel mogelijk gelijkluidend. Daarvoor
hebben wij inmiddels twee keer raadsinformatiebrieven verstrekt aan de colleges van de í4
gemeenten.
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Op verzoek van het Presidium van de Twenteraad zullen wij in de vergadering van het
Presidium van 8 april a.s. een toelichting geven op het proces en de raadsrelevante
aspecten en stappen daarin. Daarbij zullen wij ook ingaan op de democratische legitimiteit.

Gaarne vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke

Dagelijks r,

voorzitter,

C. Aalders dr van Veldhuizen

Bijlage(n)

regiotwente.nl


