Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 10 juni 2021
Locatie: Stadhuis Enschede, digitaal uitgezonden voor belangstellenden
Tijd: 10:00-11:00
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)
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)
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)
Mevrouw M. van Abbema (Twenterand) vanaf 10:15
Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer R.G. Welten (Haaksbergen)
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1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter deelt mee dat er nog een gesprek zal plaatsvinden
met Hellendoorn en het DB over de bijdrage aan de Agenda voor Twente.
2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 12 mei 2021
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt mevrouw Tigchelaar verheugd te zijn over de visualisatie
van de samenwerking in de bestuurlijke eindtoets.
3. Ingekomen stukken
Mevrouw Haverkamp vraagt of de brief van Twenterand nog door het DB wordt beantwoord. Het DB
bevestigt dat de brief kort na deze vergadering verzonden zal worden.
4. Besluitvorming bestemming voor frictie
Toelichting op het voorstel:
In de vergadering van 7 april 2021 heeft het AB kennis genomen van de presentatie waarin een
update is gegeven van de financiële effecten van de veranderopdracht. In deze presentatie is ook
inzicht gegeven in de inschattingen van de verwachte integrale frictiekosten inclusief de voorgestelde
wijze van dekking. De frictiekosten met de bijbehorende dekkingsbronnen zijn integraal opgenomen in
de bestuurlijke eindtoets. Over een aantal dekkingsbronnen heeft het AB al een besluit genomen. Op
1 juli 2020 heeft het AB ingestemd om een deel van het jaarrekeningresultaat 2019 te bestemmen
voor frictiekosten. Op 3 maart 2021 heeft het AB besloten om alvast € 150.000,- beschikbaar te stellen
voor Pioneering. Er is toen geen besluit genomen over de herbestemming van de resterende
middelen uit het voormalige PoC-fonds. Het AB heeft toen besloten over de bestemming van de
restant middelen een besluit te nemen op het moment dat de frictiekosten in de totale omvang bezien
konden worden. Op 7 april 2021 heeft het AB besloten om de vrijvallende middelen uit de oude
Agenda van Twente (2008-2017) in te zetten ter dekking van de frictiekosten. Over het inzetten van
een aantal resterende dekkingsbronnen wordt van het AB nu een besluit gevraagd. Het inzetten van
de resterende PoC-fonds middelen en de egalisatiereserve Leefomgeving wordt met dit voorstel
voorgelegd.
Voorstel:
1. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve frictiekosten veranderopdracht
volgens bijgevoegd format.
Deze reserve onder meer te voeden door:
2. In te stemmen met het bestemmen van de restantgelden van het PoC-fonds van € 300.000,voor de dekking van de frictiekosten, waarvan € 150.000,- reeds is bestemd voor de subsidie
van Pioneering.
3. In te stemmen met het bestemmen van de egalisatiereserve Leefomgeving van afgerond €
210.000,- ter dekking van de frictiekosten.
Besluit: Conform voorstel
5. Besluitvorming integrale bestuurlijke eindtoets veranderopdracht
Toelichting op het voorstel:
Op 25 september 2019 is de veranderopdracht door vastgesteld, aan de hand van het advies van de
Kring van Twentse gemeentesecretarissen, het addendum daarop en onze brief van 12 september
2019. Daarin werd het gedeelde gevoel van urgentie geschetst als het gaat om het versterken van de
regionale samenwerking. We doen het als Twente op veel vlakken goed en er liggen veel kansen voor
versterking van onze regio. Om die kansen te verzilveren moet de samenwerking nog beter. In het
advies werd een aantal belangrijke knelpunten gesignaleerd. Ten eerste de gevoelde bestuurlijke
drukte (overlegstructuren als spaghetti) dat gebrek aan transparantie veroorzaakte en die daardoor de
daadkracht van de samenwerking belemmerde. Het andere knelpunt was dat we kansen kunnen
missen of ambities niet waar kunnen maken door gebrek aan slagkracht. De samenwerking met de
buitenwereld moest beter worden georganiseerd, samen met ondernemers en onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, maar ook, door de coronacrisis nog eens onderstreept, in een compacte en
herkenbare organisatie voor gezondheid.
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In de daaropvolgende periode is de veranderopdracht uitgewerkt. Op 1 juli 2020 heeft het AB als
uitwerking van de veranderopdracht het transitieplan in hoofdlijnen vastgesteld. In dit transitieplan is
per (te ontvlechten) onderdeel van Regio Twente een voorstel voor uitwerking gedaan. Hiermee is het
DB na 1 juli 2020 aan de slag gegaan. Daarna zijn op de verschillende (te ontvlechten) onderdelen
door het AB nadere uitwerkingsbesluiten genomen. Het DB heeft toegezegd dat er een moment zou
zijn waarop alle verschillende deelbesluiten in de transitie weer samen zouden komen en integraal
kunnen worden beschouwd. Dit moment is nu. Aan de hand van deze integrale bestuurlijke eindtoets
kan het AB de integrale beschouwing uitvoeren en beoordelen in hoeverre de nieuwe situatie op basis
van de genomen deelbesluiten in voldoende mate voldoet aan de veranderopdracht. De integrale
bestuurlijke eindtoets is op 12 mei 2021 al opiniërend besproken. Die opmerkingen zijn verwerkt in de
definitieve versie.
Voorstel:
De integrale bestuurlijke eindtoets van de veranderopdracht vast te stellen en daarmee de
veranderopdracht zoals door u vastgesteld op 25 september 2019 af te ronden.
Besluit: Conform voorstel
De AB-leden complimenteren het DB en de ambtelijke organisatie van Regio Twente met dit mooie
resultaat. Het AB erkent dat er door iedereen veel werk is verzet, ook door het AB. De intenties zijn
steeds constructief geweest. Er is door weerstand heen gewerkt, in wederzijds vertrouwen. De doelen
van de veranderopdracht zijn daardoor bereikt en ligt er nu een goed basis voor de nieuwe
effectievere samenwerking. De landing van de Twenteraad vraagt nog aandacht van het AB. De
werkgroep vanuit dit AB blijft in 2021 bij het onderwerp betrokken. Het aantal verbonden partijen
vanuit gemeenten bezien is toegenomen. Het AB benoemt in dat kader de noodzaak om straks ook
scherp te blijven op het functioneren van de nieuwe samenwerkingen en deze te evalueren.
Wat betreft de coalities, licht de heer Diepenmaat toe dat de nieuwe overeenkomsten nog ter
besluitvorming worden aangeboden aan de deelnemende colleges en dat het beeld is dat de kosten
gelijk blijven.
De heer Bruggink meldt dat de colleges na deze vergadering een brief ontvangen van het DB met
daarin informatie over het vervolg in de te ontvlechten onderdelen, na het nemen van dit besluit.
De heer Bruggink brengt namens het DB de motie te sprake die bij de behandeling van de
gemeenschappelijke regelingen door de raad van Haaksbergen is aangenomen. Deze motie is op
verzoek van Haaksbergen gedeeld met het AB. De heer Bruggink meldt dat de onderwerpen die in de
motie zijn genoemd, terug komen in de eindtoets en de procesbrief die nog volgt. Zo staat in de
eindtoets een nadere duiding van unanimiteit, zoals op 12 mei besproken in het AB. In de procesbrief
die de colleges na deze vergadering ontvangen van het DB, staat het vervolg van de coalities
benoemd.
De voorzitter reflecteert tot slot op de afgelopen periode en sluit dit agendapunt af met de constatering
dat het huis weer is opgeruimd en er voorlopig geen nieuwe spullen meer gekocht gaan worden. De
bewoners blijven wel hetzelfde. Het gesprek over de goede samenwerking zal daarom ook in de
toekomst met elkaar gevoerd blijven worden.
6. Rondvraag
De heer Pierik vraagt of in de procesbrief die het DB heeft aangekondigd, ook aandacht is voor de
bemensing van de bestuurlijke overleggen. Het DB bevestigt dit.
Mevrouw Raven vraagt hoe de gemeenten de raden gaan informeren. Het DB antwoordt dat dit aan
de colleges zelf is.

De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.
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