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Directie/Staf, H.M. Bolhaar

Onderwerp
Instelling bestuurscommissie Agenda van Twente en vaststelling Verordening op de bestuurscommissies
Regio Twente 2016
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met het instellen van de bestuurscommissie Agenda van Twente.
2. Vast te stellen de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016.

Inleiding
Op 25 februari 2016 heeft uw bestuur ingestemd met de bestuurlijke inrichting, waarin is opgenomen de
instelling van een bestuurscommissie Agenda van Twente, en besloten de gemeenteraden in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen bij u kenbaar te maken met betrekking tot de
instelling van deze bestuurscommissie. Onderhavig voorstel is het vervolg daarop.
Beoogd resultaat
1. Het instellen van een bestuurscommissie aan wie bevoegdheden worden toegekend met betrekking
tot de huidige Agenda van Twente en het proces om te komen tot besluitvorming over een nieuwe
agenda en de eventuele uitvoering daarvan.
2. Het vastleggen van de bevoegdheden van de 3 bestuurscommissies van Regio Twente in één
geactualiseerde verordening waarmee tevens een deregulering wordt gerealiseerd..
Overwegingen
1. Bestuurscommissie Agenda van Twente
In de notitie die deel uit maakte van het voorstel aan uw bestuur over de ‘Bestuurlijke inrichting’ is
aangegeven waarom het van belang is deze bestuurscommissie in te stellen en wat de contouren voor
de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze daarvan zijn. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de
stukken van uw vergadering van 25 februari 2016.
Uw bestuur is op grond van artikel 25, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bevoegd
tot het instellen van een bestuurscommissies. Voordat u hiertoe kunt besluiten worden de
gemeenteraden op grond van artikel 25, lid 2 Wgr in de gelegenheid gesteld hierover hun wensen en
bedenkingen bij u kenbaar te maken. Hierover hebben wij op 7 maart een brief aan de gemeenteraden
gestuurd met het verzoek eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 15 mei 2016 mee te delen.
Naar aanleiding daarvan zijn 11 reacties ontvangen. Van de raden van de gemeenten Dinkelland,
Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand is bericht ontvangen dat zij
geen wensen en bedenkingen hebben.
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Van de raden van Almelo, Haaksbergen, Hellendoorn en Hengelo zijn wensen en bedenkingen
ontvangen. Deze bevatten, naast standpunten en opmerkingen van algemene aard, de volgende
specifieke wensen en bedenkingen.

Nr

Raad

Wensen en bedenkingen

Reactie

1

Almelo

De bestuurscommissie Agenda van
Twente bereidt niet eerder een
nieuwe Agenda van Twente voor,
alvorens de evaluatie van de
huidige Agenda van Twente heeft
plaats gevonden, en is voorgelegd
aan –en besproken- door de
Twentse gemeenteraden. Waarna
zij op basis van deze evaluatie
kunnen besluiten om al dan niet de
Agenda van Twente na 2018 te
continueren.

Het proces voorziet er in dat de raden
eerst de evaluatie bespreken en aan de
hand daarvan kunnen beslissen of er een
nieuwe Agenda van Twente moet komen.
Het presidium van de Twenteraad is hier
nauw bij betrokken.

2

Almelo

De bestuurscommissie Agenda van
Twente spant zich tot het uiterste in
om ervoor te zorgen dat de
financiering van de Agenda van
Twente, voor zo ver het gaat om
het aandeel van de deelnemende
gemeenten, uit de begroting van
deze gemeenten komt

De financiering is een van de onderdelen
van het traject dat wordt doorlopen. Het is
pas aan de orde indien gemeenten
besluiten een nieuwe agenda vast te
stellen. Het is uiteindelijk aan de
individuele raden om te beslissen of er
een Agenda van Twente moet komen, wat
de inhoud daarvan is en hoe het aandeel
van gemeente(n) wordt gefinancierd

3

Haaksbergen

Van belang is dat de gebruikelijke
uitgangspunten ten aanzien van
nieuw beleid worden gehanteerd.
Niet op voorhand kan akkoord
worden gegaan met
kostenuitzetting, hoe belangrijk
economische structuurversterking
ook is. Hiermee kan alleen akkoord
worden gegaan indien een goede
integrale afweging van de
voorgestelde plannen mogelijk is.

Het is aan de individuele raden om te
beslissen of er een Agenda van Twente
moet komen, wat de inhoud daarvan is en
hoe het aandeel van de gemeente wordt
gefinancierd

4

Hellendoorn

Wijzig naam Agenda van Twente in
Economie en werkgelegenheid

Het is een bewuste keuze om de naam
Agenda van Twente aan te houden omdat
de taken en bevoegdheden van de
bestuurscommissie alleen daarop
betrekking hebben.

5

Hengelo

Duidelijkheid is nodig over de
bevoegdheden die de
bestuurscommissie krijgt.

De bevoegdheden zijn opgenomen in de
bij dit voorstel behorende verordening.
Verwezen wordt naar artikel 8, in het
bijzonder lid 3 daarvan.
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6

Hengelo

De vraag is of een relatief zwaar
instrument als een
bestuurscommissie het beste
middel is om de taken en
bevoegdheden van de
project/programmacommissie van
de Agenda van Twente vorm te
geven.

In aanvulling op hetgeen hierover in de
notitie over de Bestuurlijke inrichting
vermeld is (zie stukken algemeen bestuur
van 25 februari 2016) merken wij op dat
de instelling van de bestuurscommissie
past binnen het uitgangspunt van het
rapport van de commissie Robben dat het
dagelijks bestuur een coördinerende rol
vervult. De bestuurscommissie wordt
ingesteld zodat portefeuillehouders de
huidige agenda kunnen afwikkelen en, als
de nieuwe agenda er na besluitvorming in
de raden komt, voldoende geëquipeerd
zijn om daadwerkelijk in de lead te zijn bij
de uitvoering daarvan.

Aan een bestuurscommissie kunnen bevoegdheden van het algemeen en het dagelijks bestuur worden
overgedragen met uitzondering van de begroting, jaarrekening, heffen rechten en vaststellen
verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven. Gebruikelijk is dat dit in een
verordening wordt vastgelegd. Voor wat betreft de bestuurscommissie Agenda van Twente gaan wij, in
navolging van de twee reeds ingestelde bestuurscommissies (Publieke Gezondheid en OZJT), uit van
bevoegdheden van het dagelijks bestuur. De betreffende bevoegdheden en de specifieke samenstelling
van de commissie zijn in bijgaande verordening opgenomen.
2. Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016
Met betrekking tot bestuurscommissies kent Regio Twente al sinds 22 november 2000 een algemene
verordening, genaamd Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente. Op dit moment is de enige
bestuurscommissie waarop deze verordening betrekking heeft de bestuurscommissie Publieke
Gezondheid. Bij de instelling van de bestuurscommissie OZJT is er voor gekozen hiervoor een aparte
verordening vast te stellen die grotendeels overeen komt met de algemene verordening, maar afwijkende
bepalingen kent ten aanzien van het voorzitter- en secretarisschap en benoeming personeel. In het kader
van een deregulering achten wij het gewenst terug te gaan naar één verordening voor alle
bestuurscommissies, zoals in 2000 werd beoogd. Voorts is een actualisering van de bestaande
verordeningen nodig aan de wijziging van de Regeling Regio Twente die per 1 januari 2016 van kracht is
geworden. Het betreft o.a. naamgeving (regioraad wordt algemeen bestuur), aanwijzing voorzitter en
secretaris en stemverhouding. In verband met het vorenstaande stellen wij voor een nieuwe verordening
vast te stellen onder intrekking van de vigerende verordeningen.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
Bekendmaking in het elektronisch publicatieblad van Regio Twente (artikelen 32ja en 32k Wet
gemeenschappelijke regelingen).
Vervolg
Actualisering website.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016.
Almelo middels amendement evaluatie Agenda van Twente.
Almelo middels amendement financiering Agenda van Twente.
Haaksbergen
Hengelo.
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6. Hellendoorn

Enschede, 23 mei 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

mr. drs. R.G. Welten, plv.

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 mei 2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 2016
secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

dr. G.O. van Veldhuizen
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