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Onderwerp
Jaarverslag lobby Twente 2015-2016
Wij stellen u voor:
Het jaarverslag lobby Twente 2015-2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Bijgaand doen wij u toekomen het Jaarverslag lobby Twente 2015-2016. In deze jaarrapportage zijn de
vorderingen in de gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en de Twentse internationale lobby over
2015-2016 vastgelegd en de meest in het oog springende lobbysuccessen van het afgelopen jaar
gebundeld.
Beoogd resultaat
Uw bestuur te informeren over de vorderingen en belangrijkste resultaten in de gezamenlijke Twentse
lobby.
Overwegingen
Bij zijn aantreden heeft de voorzitter van Regio Twente gevraagd om een jaarrapportage op te maken
over de lobbyactiviteiten. In dit jaaroverzicht wordt aan dit verzoek invulling gegeven. Daarbij zij
opgemerkt dat de resultaten die in deze rapportage zijn opgenomen het gevolg zijn van een
gezamenlijke inspanning van bestuurlijk en ambtelijk trekkers vanuit de betrokken gemeenten, Regio
Twente, provincie Overijssel, Twente Board en de lobbykantoren Den Haag en Brussel. In dat licht
moeten de resultaten dan ook worden bekeken. Ook zijn niet alle dossiers opgenomen waarop in het
kader van de lobby activiteiten zijn ontwikkeld. Deze rapportage is beperkt tot de meest prioritaire
dossiers en meest opvallende ontwikkelingen.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
Persbericht in de Tubantia van 28 december 2016 en publicatie nieuwsbericht op Regio Twente website
Vervolg
N.v.t.
Bijlagen
Jaarverslag lobby Twente 2015-2016
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Enschede, 25 januari 2017
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

ir. G. H. Tamminga

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 25 januari
2017

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 maart 2017

secretaris,

voorzitter,

ir. G.H. Tamminga

dr. G.O. van Veldhuizen
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