VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:

raadslid Wessels

Ontvangen:

18 januari 2020

Onderwerp: Regio Twente

Aan de voorzitter van de raad,
de raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen d.d. 20 januari 2020
vragen gericht aan: het college van B&W

De PvdA-fractie is voor regionale samenwerking en erkent dat die complex is. Elk
samenwerkingsmodel heeft tekortkomingen. Bovendien zet regionale samenwerking altijd
democratische principes onder druk, bijvoorbeeld ten aanzien van besluitvorming in de regio versus
de rol van gekozen politici in de gemeente.
In raadsbrief 47 van 2019 lezen we dat op 11 december 2019 het algemeen bestuur van Regio
Twente heeft ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de
sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. Het nieuwe bestuursmodel kenmerkt zich door
een gelijkwaardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs. Het gaat hierbij onder
andere om een bestuursmodel voor de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal
Twente, maar gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische
structuurversterking hier een plek. Onderwijs en ondernemers krijgen hiermee evenveel invloed als de
overheid om publiek geld uit te geven.
De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1. Klopt het dat de Twentse burgemeesters gekozen hebben voor deze nieuwe vorm van
besluitvorming met overheid, onderwijs en ondernemers, zonder daar voorafgaand de
gemeenteraad in te kennen?
2. Leidt deze wijze van besluitvorming niet tot onherstelbare verwatering van democratische
legitimiteit?
3. Hoe worden in deze beoogde nieuwe samenwerking besluiten genomen en wat is daarin de
rol van gekozen politici, zijnde raadsleden?
4. Hoe borgt het college dat de gemeenteraad niet buitenspel gezet wordt (door regiobestuur,
ondernemers en onderwijs)?
5. Wat zijn de gevolgen van deze beoogde nieuwe samenwerking, waar het gaat om de controle
op en evaluatie van rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van publieke
middelen?
Toelichting:
Zie vorenstaande.

Ondertekening en naam:
Namens de fractie PvdA,

H. Wessels
Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat
tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24
uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

