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Geachte bestuur,
Met deze brief gaan wij in op uw uitnodiging wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. uw
voorstel tot het instellen van een bestuurscommissie Agenda van Twente binnen uw
gemeenschappelijke regeling.
Voordat wij inhoudelijk op uw voorstel tot instelling van een bestuurscommissie ingaan, willen wij
uw voorzitter danken voor zijn aanwezigheid tijdens de politieke markt van 10 mei jl. en voor zijn
toelichtende woorden.

Als eerste inhoudelijke punt willen wij u meegeven dat ook voor de gemeenteraad van Hengelo de
noodzaak om samen te werken aan de sociaal economische structuurversterking van Twente buiten

kijf staat. Verschillende fracties in onze gemeenteraad hebben wel hun zorg geuit over de
com lexiteit waarmee wij die samenwerking vormgeven en over het democratisch gehalte van de
besluitvorming t.a.v. die samenwerking. Wij hebben uit het voorstel en uit de toelichting van de
voorzitter van Regio Twente kunnen concluderen dat de vraag óf er een nieuwe Agenda van
Twente moet komen, wat de inhoud van die agenda is en hoe deze wordt gefinancierd een besluit
behoeft van de individuele gemeenteraden. De helderheid dat deze bevoegdheid dus niet
neergelegd wordt bij de bestuurscommissie Agenda van Twente is waardevol. De vraag die bij onze
gemeenteraad dan wel blijft bestaan, is welke bevoegdheden die bestuurscommissie dan krijgt. Wij
zouden het op prijs stellen als uw bestuur daar, bijvoorbeeld bij de instelling van de noodzakelijke
verordening op deze bestuurscommissie, meer inzicht in zou kunnen geven.

De vraag 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 leefde in het bijzonder bij de fractie van de SP. De fractie van Pro Hengelo heeft aangegeven
tegen de instelling van een bestuurscommissie te zijn. De overige aanwezige fracties in de politieke
markt (PvdA, Burger belangen, CDA, WD, D66 en de CU) hebben hun steun uitgesproken voor het
voorstel van het algemeen bestuur tot het instellen van een bestuurscommissie Agenda van
Twente.
Naast de vraag in enge zin naar wensen en bedenkingen t.a.v. de instelling van een

bestuurscommissie AvT hebben wij het gesprek met uw voorzitter kunnen voeren over andere
aspecten van de Agenda van Twente en van regionale samenwerking in brede zin. Over de inhoud,
maar ook zeker over de inrichting. aast vragen en opmerkingen van individuele fracties, waarvan
het te ver voert deze hier allemaal te noemen, kwam ook het onderwerp 'presidium van de

Twenteraad en adviescommissie bestaande uit raadsleden opnieuw aan de orde. Wij hechten er
aan nogmaals aan te geven dat de gemeenteraad van Hengelo op 4 november 2015 bij de
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besluitvorming over de vernieuwing van Regio Twente, unaniem heeft uitgesproken tegen de
instelling van een dergelijke inhoudelijke adviescommissie met raadsleden te zijn.
Via de Twenteraad en via onze eigen lokale gremia verwachten wij betrokken te worden en te
blijven bij de evaluatie van de huidige Agenda van Twente, de vraag óf er een nieuw
investeringsprogramma voor Twente moet komen, wat de inhoud daarvan moet zijn en hoe deze
wordt gefinancierd. Dit alles met het doel om gezamenlijk met de veertien gemeenten in Twente de
sociaal economische structuur van onze regio te versterken. Wij wensen uw bestuur veel succes
met de verdere voorbereiding van dit proces.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad van Hengelo,
namens dezen,

Griffier

De heer G.J. Eeftink
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