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Ondenwerp: Standpuntbepaling m.b.t. instelling bestuurscommissie Agenda van Twente.

Geacht bestuur,
Het dagelijks bestuur van de Regio Twente heeft door boven aangehaalde brief de
raden van de aan de Regio Twente deelnemende gemeenten de gelegenheid gegeven
wensen en beden ingen kenbaar te maken over de instelling van een
bestuurscommissie Agenda van Twente. Deze gelegenheid is geboden tot uiterlijk 15
mei 2016.
Onze raadscommissie Middelen en Bestuur heeft op 12 mei jl. uw verzoek voor het
geven van wensen en bedenkingen behandeld en komt tot de volgende opmerkingen:
• Het is een juiste constatering dat de sociaal economische structuurversterking de
meest urgente opgave van Twente is en daarmee ook de urgentie van de
vernieuwde samenwerking in Twente weergeeft. Het belang van deze
bestuurscommissie is daarmee in afdoende mate beschreven. Willen we in, voor en
door Twente iets bereiken dan zullen de Twentse bestuurders in samenwerking met
elkaar de sociaal economische structuurversterking stevig moeten oppakken c.q.
voortzetten. Of dit in de vorm moet van de huidige Agenda van Twente is de vraag
die nog moet worden beantwoord.
• Een bestuurscommissie met indien daaraan behoefte bestaat, een ondersteuning
door werkgroepen ten behoeve van de voorbereiding van agendapunten, de
concrete uitwerking van besluiten of specifieke onderwerpen is een prima vorm.
• Voor Haaksbergen is van belang dat bij de instelling van deze bestuurscommissie
de, binnen Haaksbergen gebruikelijke uitgangspunten ten aanzien van nieuw beleid
worden gehanteerd. Namelijk dat voor nieuw beleid een integrale afweging (met het
eigen beleid van de gemeente) moet kunnen worden gemaakt. Niet op voorhand
kan akkoord worden gegaan met kostenuitzetting, hoe belangrijk de economische
structuurversterking ook is. Sterker nog met kostenuitzetting kan alleen akkoord
worden gegaan indien een goede integrale afweging van de voorgestelde plannen
mogelijk is.
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Dit moment doet zich voor bij de behandeling van kadernota en begroting en hoort
daar ook thuis.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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