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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de samenwerking binnen Noordoost Twente (NOT) 
op inhoudelijke taakvelden. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om de raad te informeren, middels deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De omgeving waar gemeenten in werken is veelomvattend en dynamisch. Deze dynamiek neemt alleen 
maar toe. Gemeenten hebben te maken met steeds groter wordende uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de 
toenemende zorgvraag, aan de opgaven op het gebied van duurzaamheid en aan de veranderende rol van 
de overheid en inwoners (participatie).  
 
Deze ontwikkelingen brengen een grote uitdaging voor gemeenten met zich mee. Een manier om deze 
uitdaging aan te gaan en aan te kunnen, is het zoeken van samenwerking. Niet alleen samenwerking met 
inwoners, ondernemers en onderwijs maar ook samenwerking met andere gemeenten. De 14 gemeenten in 
de Regio Twente werken veelvuldig met zijn allen samen. Even zo vaak gebeurt dit in wisselende 
samenstellingen. Zo ook in Noordoost Twente waar de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en 
Losser al de nodige onderlinge samenwerking kennen op verschillende terreinen. De samenwerking met de 
vier gemeenten verloopt goed en vormt de aanleiding om op een open manier met elkaar te verkennen hoe 
deze samenwerking op inhoudelijke taakvelden verder is uit te bouwen en te versterken. 
 
Begin september 2019 zijn de voltallige colleges van de vier gemeenten daarom bij elkaar geweest. Alle 
colleges zijn van mening dat er mogelijkheden en kansen liggen om nader met elkaar samen te werken op 
inhoudelijke taakvelden. Om deze intentie te onderstrepen, informeren wij u, gemeenteraden van de vier 
gemeenten, met deze gezamenlijke raadsbrief. 
 
Begin december 2019 en begin maart 2020 is verder met elkaar gesproken op welke taakvelden deze 
samenwerking zich concreet zou kunnen richten. Ook de griffiers van de vier gemeenten zijn uitgenodigd om 
mee te denken over de rol van de gemeenteraden. 
 
In die bijeenkomsten is helder geworden dat de vertreksituatie voor elke gemeente verschilt. Zo heeft de 
gemeente Losser al sinds negen jaren een goed functionerende samenwerking met Enschede voor de 
gehele bedrijfsvoering en op het gebied van veiligheid. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen kennen hun 
ambtelijke fusieorganisatie Noaberkracht. De gemeente Oldenzaal heeft als de meest verstedelijkte 

 



gemeente van de vier ook zo haar eigen vraagstukken. 
 
Zoals hierboven al aangegeven, werken de vier gemeenten op diverse gebieden, in wisselende 
samenstelling, al veel samen. Dit vindt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau plaats waarin gezamenlijk 
met elkaar vraagstukken worden opgepakt. De meest bekende en sprekende voorbeelden zijn het landelijk 
gebied en duurzaamheid. 
 
In de genoemde bijeenkomsten zijn diverse onderwerpen met elkaar verkend waarop verdere samenwerking 
zinvol wordt geacht. Denk hierbij aan onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid en bijvoorbeeld zwembaden 
en binnensportaccommodaties. Voor elke gemeente geldt dat dit altijd in goede samenhang gebeurt met de 
bestaande samenwerkingen en voor NOT-overstijgende vraagstukken op Twents niveau. 
 
Bij de uitwerking van de geselecteerde onderwerpen wordt de komende tijd door de gemeentesecretarissen 
een projectopdracht geformuleerd. De twee onderwerpen waarvoor het eerst een projectopdracht wordt 
gemaakt, zijn leefbaarheid, en de zwembaden en binnensportaccommodaties. Daarin wordt ook aandacht 
besteed aan de wijze waarop uw raad wordt betrokken. De vorm waarin is afhankelijk van het onderwerp, de 
uiteindelijke vorm van samenwerking en waar de bevoegdheid tot besluitvorming ligt. 
 
Als u daar behoefte aan heeft, geeft het college graag een nadere toelichting. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen 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 
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