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Geacht bestuur,

Het Twentebedrijf is begin dit jaar officieel als bedrijfsvoeringsorganisatie gestart. De formele
stappen zijn gezet, onder meer door oprichting van een gemeenschappelijke regeling.

Op 30 mei jl. hebben wij u, via een brief met kenmerk 16001667, meegedeeld dat wij eind
augustus in een bestuurlijk-ambtelijke bijeenkomst tot een gedragen ontwikkeling willen
komen. Deze bijeenkomst heeft op 31 augustus jl. plaatsgevonden. In onze
bestuursvergadering van 27 oktober hebben wij vervolgens besloten over de ontwikkelroute
Twentebedrijf. Via deze brief informeren wij u over onze afwegingen en besluiten.

Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende bedrijfsvoeringstaken
beschikbaar zijn bij samenwerkingsverbanden en emeenten, die kunnen worden opgenomen

(ingeplu d) in het Twentebedrijf. Ook is het niet de verwachting dat dit binnen afzienbare tijd
wel het geval zal zijn.

Op grond daarvan hebben wij vastgesteld dat het Twentebedrijf voorlopig niet met taken zal worden
gevuld.
Het bestuur hecht echter betekenis aan een landingsplaats voor samen erkingsinitiatieven op het
gebied van bedrijfsvoering, conform rapport samenwerken doen we zelf . Daarom kiezen wij, in
gezamenlijkheid, voor een meer praktische insteek. Daarbij wordt niet de nadruk gelegd op het
vullen van het construct Twentebedrijf, maar op uitbouwen van de voordelen van samenwerken
onder de noemer van Twentebedrijf. Tegelijkertijd wordt ook niet uitgesloten dat de wens om taken
in Twentebedrijf onder te brengen zich de komende jaren alsnog zal voordoen. De
secretarissenkring Twente is gevraagd om het ontwikkelmodel ter hand te nemen en periodiek te
rapporteren over de voortgang. Wij zullen de voortgang en de resultaten monitoren.
Er zal uiteraard geen directeur of overig personeel worden aangesteld. De begrotin 2017 voor het
casco zal op 0 euro worden gehandhaafd. Er zullen derhalve een begrotingswijzigingen
dienaangaande aan u worden voorgeiegd.

Zodra het perspectief, ten gevolge van de feitelijke ontwikkelingen en behoefte bij deelnemers, de
komende jaren verandert informeren wij u hierover. Wel dient, vanwege het vooralsnog in stand
laten van de Gemeenschappelijke Regeling Twentebedrijf, aan enkele formele vereisten van bestuur,

begroting en reken ng te worden voldaan. Bovendien zijn enige werkzaamheden en handelingen
noodzakelijk voor uitvoering van het ontwikkelprogramma. Daaraan zijn beperkte kosten verbonden,
die op rekeningbasis naar rato van inwoneraantal worden verantwoord.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

bestuur Twentebedrijf,

H. Robben , voorzitter

