Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 12 mei 2021
Locatie: digitaal via Teams, vergadering live te volgen via YouTube
Tijd: 13:15 – 15:00
Aanwezig
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)
Lid / plv voorzitter: de heer B. Brand (Dinkelland)
Lid: de heer C. Bruggink (Hengelo)
Secretaris: de heer J.W.C. Aalders (Regio Twente)
Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur
De heer A.J. Gerritsen (Almelo)
De heer J.H.R. Pierik (Borne)
De heer J. Diepemaat (Enschede)
De heer R.G. Welten (Haaksbergen)
Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)
Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)
Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)
De heer P.G. Welman (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer E. Volmerink (Tubbergen)
Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)
Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker
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1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De heer Bruggink deelt mede vanuit het DB, dat het plan is om op 7 juli voor het laatst in de oude
setting te vergaderen met het AB en de bestuurscommissies. Ervan uitgaande dat alle colleges
kunnen instemmen met de gewijzigde GR, start de nieuwe situatie dan op 8 juli. Op 8 juli komt het
nieuwe AB constituerend bij elkaar om een voorzitter te kiezen en het DB te vormen.
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn om de volgende vergadering op 10 juni fysiek te organiseren.
Het AB wil dat wel, maar alleen als de corona omstandigheden het rechtvaardigen. Een hybride
vergadering (zowel digitaal als fysiek) is niet toegestaan.
2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 7 april 2021
Mevrouw Tigchelaar mist bij agendapunt 6 dat zij heeft ingebracht dat het verduidelijkend zou zijn om
een A4 te maken waarin de samenwerking in de Twente Board visueel wordt weergegeven.
Met die opmerking wordt de besluitenlijst vastgesteld
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Er wordt door de voorzitter melding gemaakt van de brief die vanuit
het DB aan het college van Haaksbergen is gestuurd, naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door
de raad aan het DB. Deze brief is per e-mail gedeeld met de AB-leden en zal de volgende vergadering
bij de ingekomen stukken worden gevoegd.
4. Besluitvorming oprichting Stichting Twente Board en bestuursovereenkomst SES
Toelichting op het voorstel: Op 16 december 2020 heeft het AB de concept statuten voor stichting
Twente Board vastgesteld en besloten deze voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de
gemeenteraden. Omdat er tussen de statuten en de bestuursovereenkomst een directe samenhang
is, is in de vergadering van het AB van 16 december 2020 ook de concepttekst van de
Bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking vastgesteld en voor besluitvorming
aan de colleges voorgelegd. In de AB-vergadering van 27 januari 2021 heeft het AB de
bestuursovereenkomst nog op een punt gewijzigd. Vanuit de gemeenten is gereageerd op de
bestuursovereenkomst en de statuten. In de vergadering van 7 april 2021 heeft het AB de wensen en
bedenkingen van de raden over de oprichting van de Stichting Twente Board en de reacties op de
bestuursovereenkomst opiniërend besproken alsook de adviezen van het DB daarover. Dit voorstel
ziet op de formele afronding van de besluitvorming rond de 3O samenwerking.
Voorstel:
1. Besluiten tot het mede oprichten van stichting Twente Board, op basis van de bij het voorstel
gevoegde statuten.
2. In te stemmen de gewijzigde tekst van de bestuursovereenkomst SES en de bijlage en deze
ter vaststelling aan de colleges voorleggen door middel van bijgevoegd modelbesluit.
Besluit: Unaniem mee ingestemd.
Mevrouw Van Abbema meldt dat Twenterand de bestuursovereenkomst pro-forma gaat opzeggen,
met in acht neming van de opzegtermijn van 24 maanden. Het college wil de overeenkomst wel
aangaan en ondertekenen, maar wil niet voorbijgaan aan het budgetrecht van de raad en
verplichtingen aangaan voor na 2022. Twenterand wil eerst een goede evaluatie waarbij de huidige
raad nog betrokken is. Men wil ook geen frictiekosten na 2022. Het college van Twenterand stuurt
hierover nog een brief aan het DB.
Mevrouw Nauta vraagt hoe er verder wordt gegaan met het inrichten van Twente Board Development
en wie dat regelt. Deze vraag wordt buiten de vergadering door het DB beantwoord.

5. Opiniërende bespreking integrale bestuurlijke eindtoets veranderopdracht
Toelichting op het voorstel: Op 25 september 2019 is de veranderopdracht door het AB vastgesteld.
De veranderopdracht is uitgewerkt in het op 1 juli 2020 vastgestelde transitieplan.
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In het transitieplan is per te ontvlechten onderdeel van Regio Twente een voorstel voor uitwerking
gedaan. Hiermee zijn wij na 1 juli 2020 aan de slag gegaan. Daarna zijn op de verschillende te
ontvlechten onderdelen uitwerkingsbesluiten genomen. Het DB verwacht verwacht dat vrijwel alle
benodigde deelbesluiten op 10 juni 2021 zijn genomen. Het DB heeft aan het AB toegezegd dat er
een moment zou zijn waarop alle verschillende deelbesluiten in de transitie samen zouden komen en
integraal kunnen worden beschouwd. Het bijgevoegde document is bedoeld om de integrale
bestuurlijke beschouwing te kunnen doen en te beoordelen in hoeverre de nieuwe situatie op basis
van de genomen deelbesluiten voldoet aan de veranderopdracht. Het AB wordt gevraagd dit
document opiniërend te bespreken. Op 10 juni 2021 is beoogd om de veranderopdracht integraal
bestuurlijk te beschouwen met het AB.
Voorstel:
Kennisnemen van concept integrale bestuurlijke eindtoets op de veranderopdracht.
Besluit: Kennis van genomen.
Het AB spreekt waardering uit voor het document dat er nu ligt. Opmerkingen die wat het AB betreft
om aanpassing / aanvulling vragen:
1. Gastheerschappen: duidelijkheid geven of de huidige begroting passend blijft.
2. Unanimiteit: helderheid geven wanneer dat van toepassing is, met name bij het
Recreatieschap.
3. Financieel overzicht p. 47: scherper maken of er nog keuzemogelijkheid is mbt inzet van
middelen. En duidelijker maken welke middelen vanuit VTE bij de BVO landen.
4. Toelicht op frictiekosten: hoe kan de taakstelling in de GR Gezondheid worden ondervangen.
5. Tekstueel: meer scherpte aanbrengen.
6. Planning: Inzichtelijker maken wat wanneer start.
7. Aandacht voor de uitwerking van de nieuwe bestuurlijke structuur in de GR gezondheid. Zorg
voor een soepele overgang.
8. Toelichting geven op de status is van het document en hoe het gestalte krijgt.
9. Voor de reflectie van het DB: hoe krijgen transparantie en publieke verantwoording gestalte in
de nieuwe situatie? En de behoefte aan een visie op samenwerking en de opdracht naar de
toekomst toe.
10. De bestuursovereenkomst is een ruimer podium dan alleen sociaaleconomische
structuurversterking. Het moet helder zijn dat je samen bepaalt en ook betaalt.
Het DB zegt toe de portee van de gemaakte opmerkingen door het AB te verwerken in de definitieve
versie van de eindtoets, die op 10 juni ter besluitvorming voor ligt.
6. Rondvraag
Geen

De voorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur.
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