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Onderwerp
Financiering € 1.4 miljoen Agenda van Twente als gevolg van de aanspraak van de gemeente Berkelland
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van het financieringsvraagstuk van € 1.4 miljoen dat is ontstaan door de
aanspraak van de gemeente Berkelland op haar aandeel in de winstuitkering van de Agenda
van Twente;
2. In te stemmen met de voorgestelde oplossingslijn om (gedeeltelijk) af te zien van
herbestemming van de revolverende middelen van het MKB fonds om op deze wijze de
verplichtingen die voor € 80 miljoen zijn aangegaan te kunnen honoreren;
3. Vast te stellen dat als gevolg van deze aanspraak er geen vrijvallende middelen beschikbaar
zijn ten behoeve van nieuw beleid;

Toelichting op het voorstel
Inleiding
De voormalige gemeente Neede was tot 1 januari 2005 deelnemer in Regio Twente. Per deze datum is
deze gemeente door een gemeentelijke herindeling opgegaan in de gemeente Berkelland. In het kader
van de uittredingsregeling is met de gemeente Neede (met instemming van de overige fusiegemeenten)
een overeenkomst gesloten waarbij de deelname aan afvalverwerking is gecontinueerd als ware deze
gemeente nog deelnemer in Regio Twente. Expliciet is daarbij bepaald dat Neede op basis van de
daarvoor geldende verdeelsleutel de financiële bijdrage uit het dividend van Twence BV ontvangt.
Vanaf 2008 investeren de Twentse gemeenten via Regio Twente gezamenlijk door middel van het
Investeringsprogramma Agenda van Twente in de economische structuurversterking in Twente. Deze
Agenda van Twente omvat drie investeringsprogramma’s; de Agenda van Twente (sec) van € 30 miljoen,
het Innovatieplatform Twente (IPT) van € 20 miljoen en vanaf 2012 de Innovatiesprong van € 30 miljoen,
in totaal € 80 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de jaarlijks van Twence BV te ontvangen extra
winstuitkering van € 8 miljoen in de periode 2007-2017. In oktober 2009 heeft de gemeente Berkelland
meegedeeld niet te willen participeren in de Agenda van Twente en aanspraak te maken op haar aandeel
in de uitkering van het extra dividend.
Op basis van de hiervoor vermelde overeenkomst tussen de voormalige gemeente Neede en Regio
Twente heeft de gemeente Berkelland naar evenredigheid ook recht op een aandeel uit de extra
wintuitkering van € 80 mln. Dit is bevestigd in een brief d.d. 17 september 2010 aan B&W van
Berkelland. In de aandeelhoudersovereenkomst Gemeenten/Regio Twente, die in 2011 in het kader van
de overdracht van de aandelen van Regio Twente aan de gemeenten is gesloten, is dit eveneens
vastgelegd.
In verband met de overdracht van de aandelen Twence BV van Regio Twente naar de Twentse
gemeenten, is de regioraad op 16 februari 2011 geïnformeerd over de met Berkelland gesloten
overeenkomst. Berkelland ontvangt op grond hiervan naar verhouding een aandeel uit de extra
dividenduitkering van Twence BV.
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Sedert 2009 ontvangt de gemeente Berkelland aldus jaarlijks haar aandeel uit de extra winstuitkering van
Twence BV. Gedurende een periode van 10 jaar ontvangt de gemeente Berkelland een bedrag van
jaarlijks € 138.224 in totaal € 1.382.240 met als gevolg dat het bedrag dat Regio Twente in totaal kan
inzetten voor de economische structuurversterking niet € 80 miljoen is, maar afgerond € 78,6 miljoen.
Hiermee is in de oorspronkelijke toedeling van de middelen en het aangaan van verplichtingen bij de drie
investeringsprogramma’s nog geen rekening gehouden.
Beoogd resultaat
Uw bestuur informeren over de effecten van deze aanspraak van de gemeente Berkelland op haar
aandeel in de extra winstuitkering van Twence BV voor de financiering van de investeringsprogramma’s
van de Agenda van Twente en met een oplossing te komen om alsnog in deze financieringsbehoefte te
kunnen voorzien en wel zodanig dat de bestaande toezeggingen uit de Agenda van Twente in stand
kunnen blijven.
Overwegingen
In december 2016 is dit vraagstuk voor het eerst besproken in ons bestuur waarop wij hebben verzocht
om met een voorstel te komen hoe de verplichtingen die voor € 80 miljoen zijn aangegaan gehonoreerd
kunnen blijven. Wij hebben de voorkeur uitgesproken dat de omvang van het investeringsprogramma
zoveel mogelijk in stand zou moeten blijven door bijvoorbeeld vrijvallende middelen in te zetten. Hierbij
diende ook eerdere besluitvorming over de inzet van vrijvallende middelen voor de financiering van
Kennispark Twente 2016/2017 betrokken te worden.
In de eerste maanden van 2016 zijn de bestedingen en voorgenomen bestemmingen in alle drie de
investeringsprogramma’s nader geëvalueerd, om te bezien welke vrijval daarin gevonden kan worden.
De gevonden vrijval of te verwachten vrijval van € 320.000 (zie bijlage 1) is niet genoeg om het bedrag
van € 1.4 miljoen te bereiken. Naar verwachting is het wel voldoende om Kennispark Twente in 2016 van
financiering te voorzien.
De Innovatiesprong Twente bestaat uit dew volgende programmalijnen:






Innovatiefonds Twente
MKB vouchers- en kredieten
Twentebranding
Human Capital Agenda Twente (HCAT)
Vrijetijdseconomie

Voor deze programmalijnen heeft de regioraad op 11 november 2015 de middelen voor 2016
beschikbaar gesteld. Besluitvorming door ons bestuur onder welke voorwaarden en tegen welke
prestaties vindt voor een aantal lijnen de komende weken nog plaats of heeft recentelijk plaatsgevonden.
Over de vijf programmalijnen van de Innovatiesprong zijn met externe partijen (prestatie)overeenkomsten aangegaan, c.q. toezeggingen gedaan, waardoor de bestemming in principe vastligt.
Innovatiefonds Twente: het fonds is ruim een jaar geleden gestart met een eerste inleg van 7 miljoen. De
definitieve aanvraag van onze fondsbeheerder PPM Oost voor de volgende € 3 miljoen zal in mei 2016
ter besluitvorming voorliggen inclusief een overzicht van de behaalde resultaten van de eerste anderhalf
jaar. De regioraad heeft reeds op 11 november 2015 ingestemd met het beschikbaar stellen van de
volgende jaarschijf.. Voor 2017 resteert dan nog € 3.250.000.
HCAT; aan de Human Capital Agenda Twente liggen drie overeenkomsten ten grondslag met
achtereenvolgens het ROC (TWAMP), het Techniekpact en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap
(CIV). Voortgang loopt naar volle tevredenheid. Voor 2017 is nog € 445.000 beschikbaar.
Twentebranding: Op 25 februari 2016 hebben wij voor 2016 € 400.000 beschikbaar gesteld voor
Twentebranding waarbij de resultaatafspraken zijn aangescherpt en onder de voorwaarde dat de
voortgang van de prestaties van de stichting Twentebranding beter wordt gemonitord. Er is nog €
355.000 beschikbaar voor 2017.
Vrijetijdseconomie: De resterende middelen die via de Innovatiesprong beschikbaar zijn gesteld voor de
toeristische ontwikkeling in Twente (€ 50.000 voor 2017 en de bedragen die resteren na afhandeling van
het faillissement van het TBT) worden op verzoek van de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie ingezet
voor de nieuwe toeristische agenda.
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MKB-vouchers- en kredieten: In 2012 is besloten om een regionaal revolverend fonds op te zetten.
Vanwege het succes is besloten de jaarschijf 2017 al in 2014 uit te geven. Dit jaar worden de laatste
leningen en vouchers verstrekt. Er is nog geen besluit genomen over de bestemming van de gefaseerd
terugkerende middelen hoewel een continuering van het fonds gezien het revolverende karakter voor de
hand ligt met herinvestering van de terugkomende middelen.
Voorstel
Het voorstel is om af te zien van herbestemming van (een gedeelte van) de revolverende middelen uit
het MKB fonds vouchers- en kredieten (verstrekte geldleningen), die vanaf 2016 gefaseerd worden
afgelost en deze, inclusief de inkomsten uit rente, in te zetten als dekking voor dit financieringsvraagstuk
tot de € 1.4 miljoen is bereikt.
Geen vrijval ten behoeve van nieuw beleid
Eind 2015 heeft het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken verzocht om te onderzoeken of er
mogelijk vrijval ontstaat bij de vijf programmalijnen van het Innovatiesprongprogramma om daarmee een
bijdrage ten behoeve van gezamenlijke inzet mogelijk te maken voor andere onderwerpen. Door de
noodzaak van financiering van de aanspraak van Berkelland en de eerdere toezegging voor Kennispark
Twente is er geen ruimte om vrijval uit de Agenda van Twente in te gaan zetten voor nieuw beleid.
Advies Portefeuillehouders Economische Zaken
Het advies van de portefeuillehouders Economische Zaken zal u tijdens de vergadering mondeling
worden gegeven door de voorzitter van dit overleg, de heer P. van Zwanenburg.

Kosten, baten, dekking
De aanspraak van de gemeente Berkelland wordt gefinancierd binnen de investeringsprogramma’s uit
de vrijvallende-, dan wel terug te ontvangen middelen en verloopt voor de begroting van Regio Twente
budgettair neutraal.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
De ontvangen middelen van rente en aflossing van de MKB vouchers- en kredieten worden gereserveerd
tot het bedrag van € 1.4 miljoen is bereikt. Vrijvallende middelen uit de investeringsprogramma’s AvT-IPT
en IST zullen eveneens worden gereserveerd voor dit doel behoudens de jaarbijdrage aan Kennispark
Twente 2017.
Bijlagen
-

Vrijval uit investeringsprogramma’s Agenda van Twente

Enschede, 25 februari 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van
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Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van

secretaris,

voorzitter,

H. M. Bolhaar, plv.

dr. G.O. van Veldhuizen
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