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9:00 - 10:30 uur
1

M. van Abbema (Twenterand), B. Brand (Dinkelland), A. Hofland (Rijssen-Holten), A. den Dolder (Hellendoorn), T. Vleerbos (Tubbergen), P. van Zwanenburg (Hof
van Twente), P. Welman (Enschede), J. Cornelissen (Almelo) vanaf 09:30, J. Bron (Hengelo) E. Prent (Haaksbergen), M. Sijbom (Losser), R. Christenhusz
(Oldenzaal), M. Kotteman (Borne), A. van Eck (Rijssen-Holten), D. Span-Kiekebeld (Wierden), W. Boomkamp (Saxion, Twenteboard), S. van der Steen en L. de
Haan (Regio Twente), W. Meulenkamp (Hof van Twente) tbv agendapunt Mineral Valley
E. Prent (Haaksbergen)

VASTGESTELD VERSLAG Bestuurscommissie Agenda van Twente 1 maart 2017
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Opening/mededelingen

- Start nieuwe fase en bekendmaking
nieuwe naam Kennispark,
donderdag 2 maart 13:00
- Wisseling plaatsvervangend
secretaris, verzoek om in te
stemmen met aanwijzing L. de Haan
in plaats van E. Rujis

Voor kennisgeving aangenomen

Conform vaststellen

Vastgesteld

Ingestemd

A - Verslagen

1.

Concept verslag bestuurscommissie
Agenda van Twente 25 januari 2017

B - Ter besluitvorming

TOELICHTING
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1.

Subsidieaanvraag Mineral Valley
Twente

1. Kennis nemen van de
subsidieaanvraag van de
gemeenten Dinkelland, Hof van
Twente, Tubbergen en Twenterand
voor het opstartprogramma 2017
van het project Mineral Valley
Twente;
2. Een subsidie van € 173.000,verlenen voor 2017 en deze ten
laste te brengen van het
Investeringsprogramma Agenda
van Twente;
3. Daartoe bijgaande beschikking af
te geven.

 Het advies van het PHO EZ om het project
inhoudelijk te steunen wordt omarmd. Het
project past in het high tech profiel van
Twente. Er is wel discussie over het proces
en de financiering. De post onvoorzien wordt
als niet passend gezien. Een coalition of the
willing wordt door enkelen als meer passend
genoemd. Men mist een bijdrage in geld van
het bedrijfsleven en vraagt zich af of er na
2017 ook weer om geld gevraagd wordt.
Wordt nu niet vroegtijdig voorgesorteerd op
een nieuwe Agenda van Twente?
 De heer Brand licht toe dat de EFRO
aanvraag en dit subsidieverzoek over drie
jaren gaan en er geen extra geld nodig is en
niet vooruit gelopen wordt op een nieuwe
agenda van Twente. Wat betreft de steun
van bedrijven, vertelt Wim Meulenkamp dat
zij hebben getekend om ‘in kind’, in uren bij
te dragen. Bedrijven kunnen straks
investeren in projecten en proeftuinen.
 De voorzitter doet voorstel van orde en
brengt in stemming of nu over dit voorstel
besloten kan worden. Meerderheid stemt
VOOR het in stemming brengen.
 Tijdens de behandeling van dit agendapunt
wordt telkens verbinding gelegd met
agendapunt 2, de subsidie aan Twente

TOELICHTING

De Bestuurscommissie
Agenda van Twente
heeft besloten een
subsidie van
€ 173.000,- toe te
kennen uit het
Investeringsprogramma
Agenda van Twente
voor de opstartfase van
het project Mineral
Valley Twente. Met de
bijdrage van de Agenda
van Twente wordt het
kennis- en
samenwerkingscluster
Mineral Valley Twente in
2017 opgezet. Mineral
Valley Twente is een
ambitieus
innovatieprogramma
voor de agrarische
sector dat zich richt zich
op kansen en
problemen op het
gebied van mest en
bodem.
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Branding ten behoeve van Solar Team
Twente, waarvoor ook beroep wordt gedaan
op de post onvoorzien vanuit de Agenda van
Twente. Voorzitter licht toe dat de
aanvragen Mineral Valley en Twente
Branding inzake Solar op volgorde van
binnenkomst zijn behandeld. Daarom wordt
voorgesteld om inzake Mineral Valley het
volledig gevraagde bedrag te beschikken en
Twente Branding / Solar Team slechts een
deel. De post onvoorzien is ontoereikend
voor beide initiatieven.
 Meerderheid (8 vs 5) stemt VOOR het
verlenen van € 173.000,- subsidie aan
Mineral Valley.
a. Stemverklaring Almelo: probleem zit voor
Almelo in het voorbijgaan aan de andere
O’s en de financiering vanuit de post
onvoorzien.
b. Stemverklaring Borne: inhoudelijk geen
bezwaar, alleen de financiering. Als het als
coalition of the willing was voorgelegd, had
Borne in kunnen stemmen.
Beslissing: Instemmen met het verlenen van
€ 173.000,- subsidie aan Mineral Valley.

TOELICHTING
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2.

Subsidieaanvraag Solar Team
Twente via Twente Branding

1. Kennis nemen van de aanvraag
van Stichting Twentebranding voor
het Solar Team Twente van €
50.000;
2. In te stemmen met een bijdrage
aan Stichting Twentebranding t.b.v.
Solar Team Twente van € 50.000
en ten laste brengen van het
investeringsprogramma van de
Agenda van Twente;
3. Daartoe bijgaande beschikking af
te geven.



Het advies van het PHO EZ om het project
inhoudelijk te steunen wordt omarmd. Ook
hier vraagtekens bij de financiering, waarbij
de discussie gelijktijdig wordt gevoerd met
de discussie over Mineral Valley.



De voorzitter heeft een gesprek gevoerd met
de voorzitter van Stichting Twente Branding.
Men gaf aan geen ruimte in de begroting te
zien voor het zelf financieren van de
subsidieaanvraag. De heer Boomkamp
onderstreept (vanuit zijn rol als bestuurslid
van Stichting Twente Branding) door te
melden dat er liquiditeitsproblemen zijn bij de
Stichting en met oog op onzekerheid over
financiering na 2017, de eerste stappen
worden genomen om de stichting te
ontmantelen.



Voorzitter doet voorstel van orde en brengt
in stemming of nu over dit voorstel besloten
kan worden. Meerderheid stemt VOOR in
stemming brengen.



Uiteindelijk wordt voorstel in stemming
gebracht om € 21.000,- te beschikken aan
Twente Banding. Meerderheid (9 vs 4) stemt
VOOR het verlenen van € 21.000,- subsidie
aan Twente Branding ten behoeve van Solar
Team Twente.

TOELICHTING
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TOELICHTING

a. Stemverklaring Rijssen-Holten:
onder voorwaarde dat geld
vooral besteed zal worden aan
de herkenbaarheid van Solar
Team en profilering in Twente.
Beslissing: Instemmen met het verlenen van
€ 21.000,- subsidie aan Twente Branding.

3.

Nieuwe Agenda voor Twente

1. Kennis nemen van
impressieverslag en procesbrief
aan raden;
2. Toelichting op proces en concept
inhoud nieuwe agenda;
3. Verkennen inhoud heisessie in
maart.

 Programma 7 maart wordt uitgedeeld.
 De heer Hofland geeft teleurstelling aan
vanuit Rijssen-Holten over de schriftelijke
samenvatting van de radenbijeenkomst op
18 januari. Met name de denigrerende toon
wat betreft gevoeligheden in raden over
verkennende fase. Daarnaast verzoekt hij
om de stukken voor 7 maart snel te
ontvangen. Tenslotte roept de heer Hofland
op om als bestuurscommissie zelf de ruimte
te krijgen om dit proces met elkaar te kunnen
bespreken.
 De heer Kotteman vertelt over het initiatief in
Borne om de lokale ondernemers te
betrekken bij de totstandkoming van de
agenda. Daarnaast vraagt hij hoe hij zich
goed kan voorbereiden op 7 maart.
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 De voorzitter geeft vervolgens aan dat de
stukken voor 7 maart vanmiddag worden
verzonden en raadt aan de stukken goed
voor te bereiden en te checken of deze
overeen komen met de bevindingen die
lokaal zijn gedaan. Ook doet hij beroep op
eigen creativiteit.
 De heer Kotteman roept op om focus niet te
verliezen en pleit ervoor om vooral te kijken
naar sociaal economische structuur en niet
naar verschillende sectoren.
 De voorzitter stelt voor om bij de griffiers aan
te bieden dat de BC in gesprek wil met de
lokale raden over een nieuwe AvT. Raden
kunnen zelf aangeven of ze dat willen en zo
ja hoe. Hiermee wordt ingestemd.

C - Ingekomen stukken

1.

Voortgangsrapportage
Internationale School

Ter kennisname

Voor kennisgeving aangenomen

2.

Voortgangsrapportage
Safety Campus

Ter kennisname

Voor kennisgeving aangenomen

3.

Financiering Mineral Valley Twente

Voor kennisgeving aangenomen

TOELICHTING
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D - Rondvraag


De heer Hofland vraagt om bij een nieuwe
agenda voor Twente een notitie te maken
waarin juridisch helder wordt gemaakt wanneer
welke besluitvorming nodig is voor de inzet van
middelen; een soort fondsregelement.

Projectgroep nieuwe
AvT

