Voorstel voor

Algemeen bestuur

Registratienummer

16000382

Datum vergadering

25 februari 2016

Agendapunt

6

Domein, behandelend ambtenaar, tel.

Directie/Staf, H.M. Bolhaar, 053 4876630

Onderwerp
Bestuurlijke inrichting Regio Twente
Wij stellen u voor:
In te stemmen met:
1. de in bijgaande notitie onder 4 opgenomen bestuurlijke inrichting;
2. de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen bij uw bestuur
kenbaar te maken met betrekking tot de instelling van de bestuurscommissie Agenda van
Twente;
3. per 1 april te starten met de bestuurscommissie Agenda van Twente in oprichting en de colleges
te verzoeken een voordracht te doen voor een (plv) lid;
4. de vaststelling van het eerste werkprogramma i.p.v. in 2016 in 2017 te programmeren.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op 13 januari heeft de voorzitter aan uw bestuur en op 21 januari 2016 aan het presidium van de
Twenteraad de Houtskoolschets bestuurlijke inrichting gepresenteerd. De reflectie die daarop is
ontvangen is verwerkt in bijgaande notitie Bestuurlijke inrichting Regio Twente (bijlage 1).
Beoogd resultaat
Voor de rest van de huidige zittingsperiode de inrichting van de bestuursstructuur vast te stellen en te
operationaliseren.
Overwegingen
1. Bestuurlijke inrichting
Bijgaande notitie gaat over de invulling van de bestuurlijke inrichting. In het zicht van het voltooien van de
besluitvorming over het rapport van de commissie Robben is de voorzitter, in zijn rol als
procesverantwoordelijke, gestart met het overleg over de invulling van de bestuurlijke inrichting. Omdat
uw bestuur pas per 1 januari 2016 operationeel is heeft er vooruitlopend daarop op 28 oktober en 26
november 2015 op collegeniveau het Bestuurlijk Overleg Vernieuwde Samenwerking plaatsgevonden.
Deze overleggen hebben geleid tot de Houtskoolschets bestuurlijke inrichting. Zodra de bestuurlijke
inrichting is vastgesteld kan er op basis daarvan worden gekomen tot een ‘definitieve’ invulling van het
algemeen en dagelijks bestuur voor de rest van deze zittingsperiode.
In de notitie wordt uitgegaan van 3 bestuurscommissies. Twee daarvan, Publieke Gezondheid en OZJT,
zijn reeds ingesteld. Nieuw is de bestuurscommissie Agenda van Twente. De bevoegdheid om deze
commissie in te stellen berust bij uw bestuur, doch pas nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn
gesteld daarover hun wensen en bedenkingen aan u kenbaar te maken. Omdat het nodig is op korte
termijn te starten met de discussie over een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de periode
2018 en verder stellen wij voor dat vooruitlopend op formele instelling per 1 april 2016 wordt gewerkt met
een bestuurscommissie in oprichting.
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Naar aanleiding van de presentatie van de houtskoolschets bestuurlijke inrichting heeft het college van
burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten bijgaande brief (bijlage 2) aan uw bestuur gestuurd.
2. Evaluatie Regeling Regio Twente
In de notitie staat onder punt 7 dat de evaluatie van de bestuurlijke inrichting wordt meegenomen in het
kader van de evaluatie van de Regeling Regio Twente die aan het eind van de zittingsperiode van de
gemeenteraad wordt gehouden. Wij stellen ons voor over de criteria van deze evaluatie op 23 juni 2016
een voorstel aan uw bestuur voor te leggen.
3. Werkprogramma
Het rapport van de commissie Robben voorziet in het halverwege de zittingsperiode vaststellen van een
werkprogramma met bestuursopdrachten per onderwerp. Dit zou betekenen in de loop van 2016. De
bestuurscommissies en portefeuilleberaden worden bij het opstellen van het werkprogramma betrokken.
Verder vervult de Twenteraad hierbij een belangrijke richtinggevende functie.
Omdat de vernieuwde samenwerking per 1 januari 2016 is ingegaan en eerst ‘gesetteld’ moet zijn stellen
wij voor hiermee eind 2016/begin 2017 te starten. Vaststelling door uw bestuur kan dan plaatsvinden
medio 2017. Het daarop volgende programma kan dan, conform de afspraken, halverwege de
raadsperiode vastgesteld worden.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
1. De raden vragen uiterlijk 15 mei 2016 hun wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur
kenbaar te maken m.b.t. het instellen van de bestuurscommissie Agenda van Twente. Mede op
basis van de wensen en bedenkingen van de raden een voorstel over de instelling van deze
bestuurscommissie ter besluitvorming te agenderen voor het algemeen bestuur van 23 juni 2016.
2. Per 1 april te starten met de bestuurscommissie Agenda van Twente in oprichting en de colleges
te verzoeken een voordracht te doen voor een (plv) lid;
3. Gedeputeerde staten van Overijssel en de Twente Board te vragen een adviserend lid naar de
bestuurscommissie Agenda van Twente (i.o.) af te vaardigen.
4. Een voorstel voor het algemeen bestuur van 23 juni 2016 voor te bereiden voor de evaluatie van
de Regeling Regio Twente uiterlijk in het algemeen bestuur op 21 februari 2018.
5. Eind 2016/begin 2017 te starten met het opstellen van het werkprogramma 2017-2020.
Bijlagen
1. Notitie Bestuurlijke inrichting Regio Twente.
2. Brief B&W van Rijssen-Holten d.d. 28 januari 2016.

Enschede, 9 februari 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

dr. G.O. van Veldhuizen
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Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 9 februari
2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2016

secretaris,

voorzitter,
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