Compilatie conclusiekaartjes

Twente wil samenwerking versterken
De Twentse gemeenten willen de onderlinge samenwerking versterken, maar ook die met de maatschappelijke
partners in de regio. Dit bleek tijdens de door Regio Twente georganiseerde conferentie ‘Twente Plaza’ op
17 april in Goor. Centraal in de bijeenkomst voor Twentse raads- en collegeleden stond de toekomst van de
Twentse samenwerking. In Twente wordt een sterke onderlinge verbondenheid gevoeld, zo bleek tijdens de
bijeenkomst. De vorm waarin de samenwerking plaats vindt, moet wel vereenvoudigd worden. Daarnaast willen
gemeenteraadsleden zich meer verbonden voelen met de samenwerking om zo het politieke draagvlak te versterken.
Daarbij is één Twentse agenda nodig.
Durf na te denken over en te experimenteren met de
democratische legitimatie van de samenwerking, zo
kwam naar voren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
samenwerking tussen politieke fracties over de gemeente
grenzen heen. De samenwerking moet veel breder
worden dan alleen tussen de 14 gemeenten. Onderwijsen onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners moeten op alle niveaus betrokken zijn.
De komende periode gaat een breed samengesteld
team werken aan een voorstel om de samenwerkingsvorm tussen de Twentse gemeenten te vernieuwen.
In september wordt dit voorstel in een volgende
‘Twente Plaza’ met de gemeenten besproken.

“Samen één economisch beleid voeren”
deelnemer deelsessie

“In welke gemeente een bedrijf is gevestigd maakt
niet uit, zo lang het maar in Twente is.”
Mark van Onna directeur Port of Twente

Raadsleden op LinkedIn
Raadsleden treffen elkaar lokaal frequent, maar in
regionaal verband veel minder. Voor raadsleden is
in de aanloop naar de 17 april een LinkedIn groep
gestart. Het idee is dat raadsleden een forum hebben
om van gedachten te wisselen en een discussie aan
te gaan. Ongeveer 50 raadsleden uit verschillende
gemeenten zijn lid geworden van de groep.
De discussie op de LinkedIn groep wordt onder
meer als input voor de bijeenkomst in september
gebruikt. Wie lid wil worden van deze (besloten)groep
kan zich aanmelden op LinkedIn.com zoek de groep
‘Heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking’.

Heroriëntatie
In het traject ‘Heroriëntatie gemeentelijke Twentse
samenwerking’ gaan de Twentse gemeenten zich
heroriënteren op de samenwerking, zowel op inhoud
als in de manier waarop. In het kader van dit traject is
op 17 april in Goor de bijeenkomst ‘Twente Plaza’ voor
Twentse raadsleden en collegeleden georganiseerd. Een
belangrijke insteek voor deze bijeenkomst was de grote
politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar de gemeenten direct of indirect mee te
maken hebben:
• de economische crisis en de grote sociaaleconomische
opgaven;
• de decentralisatie van Rijkstaken;
• de oproep van minister Plasterk aan gemeenten
om aan te geven via welke samenwerking ze de
decentralisaties willen uitvoeren;
• het uitgangspunt in het regeerakkoord om te
komen tot een slagvaardiger openbaar bestuur en
bestuurlijke opschaling;

• de afschafﬁng WGR+ (verplichte samenwerking in de
stadsregio’s met wettelijke taken zoals Twente op het
gebied van Mobiliteit);
• de forse ﬁnanciële opgaven voor de Twentse gemeenten.

“Regio op één professionele manier promoten.”
Wim Boomkamp Saxion

“Eén geluid van overheid, onderzoek, onderwijs
en ondernemers.”
deelnemer deelsessie

“Grotere betrokkenheid gemeenteraden bij Twentse
samenwerking.”
deelnemer deelsessie

Input van gemeenten
Ter voorbereiding op de ‘Twente Plaza’ zijn de afgelopen
weken alle colleges van burgemeester en wethouders
van de 14 Twentse gemeenten bezocht door een
delegatie van het dagelijks bestuur van Regio Twente.
De gesprekken zijn verlopen in een open sfeer en
leverden belangrijke input op voor het uiteindelijke
programma van de Twente Plaza. Belangrijke
opmerkingen waren:
• Alle colleges vinden samenwerking noodzakelijk. De schaal en mate waarin, is afhankelijk van de complexiteit van
het onderwerp of de voordelen die samenwerking biedt (lokaal, bovenlokaal, regionaal). Taken moeten zo dicht
mogelijk bij en herkenbaar voor de samenleving uitgevoerd worden (lokaal/wijkgericht wat lokaal/wijkgericht kan).
Op backofﬁce gebied kan samenwerking veel opleveren. Autonomie vinden de meeste colleges belangrijk. Twente is
een sterk merk en een logische schaal wanneer het regionale samenwerking betreft.
• Over het algemeen zijn alle colleges tevreden over de werkzaamheden die Regio Twente inclusief GGD vervult.
Met name over de wijze waarop de taken op het gebied van mobiliteit worden uitgevoerd zijn de colleges zeer te
spreken. Maar ook de andere onderwerpen worden tijdens de gesprekken veelvuldig genoemd (GGD, de Agenda
van Twente/Innovatiesprong, POWI/arbeidsmarkt, het faciliteren van het Shared Services Netwerk Twente (SSNT)programma, toerisme/recreatie/recreatieve voorzieningen, belangenbehartiging en het faciliteren van overleg).
Daarnaast is men positief over de wijze waarop Twente zich voorbereidt op de decentralisaties. Wel is men kritisch
over de kosten en wordt de vraag gesteld of e.e.a. voldoende efﬁciënt is georganiseerd. Daarbij doelt men ook op
de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur.
• Over de doorontwikkeling van de samenwerking zowel wat betreft de inhoud als de organisatorische en bestuurlijke
constructie (DB/regioraad) wordt verschillend gedacht.

“Er is veel energie in Twente en er wordt pragmatisch en constructief samengewerkt.”
Marcel Boogers Universiteit Twente

Impressie van Twente Plaza
Zijn de Twentse gemeenten klaar voor alle ontwikkelingen die spelen of op ze af komen? Is vernieuwing van
de samenwerking noodzakelijk en wat houdt deze dan
in? Dat waren de centrale vragen aan de 140 aanwezigen tijdens de ‘Twente Plaza’. Het programma kende
de volgende opbouw:

Analyse: wat is het patroon in de Twentse samenwerking
toe nu toe? Welke ﬁlosoﬁe is te ontlenen aan eerdere
(beleids-)visies (m.n. Kerckhaert) en het feitelijke verloop
van de samenwerking? Hoe is dit patroon vanuit bestuurskundig perspectief te duiden? Welke vragen kunnen daarbij
vanuit bestuurskundig perspectief worden gesteld?
Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur
aan de UT, heeft een kritische spiegel voorgehouden aan
het publiek. De Twentse samenwerking doet het in
landelijk perspectief goed. De structuur doet wat Byzantijns
aan. Veelvormig en lang niet altijd uitgelijnd. “Jullie zijn
te aardig voor elkaar”, stelde Boogers. “Daardoor ga je
de echte discussie uit de weg en pak je niet door.”

Twente
•
•
•
•

627.000 inwoners
14 gemeenten
Eén woon-, werk- en recreatiegebied
Innovatieve kennisregio, high tech systems
& materials
• Ambitie: vijfde kennisregio van Europa
• Sterke maakindustrie
• Kans voor logistiek
• Sterk toeristisch merk
Voor meer informatie: www.twente.com

Reﬂectie: als dit de manier is waarop we samenwerken
en de fase waarin de Twentse gemeenten zich samen
bevinden: zijn we hiermee tevreden? Kunnen we op
deze wijze ook de komende ontwikkelingen aan?
In vier subgroepen zijn aan de hand van de gepresenteerde Twentse casussen deelnemers op zoek
gegaan naar samenwerkingskenmerken. Wat moet
hierin anders of juist niet. In de paneldiscussie gaven
Marcel Boogers, Herman Hazewinkel (Strategyboard
Innovatiesprong), Mark van Onna (Port of Twente) en
Joke Mengerink (Carintreggeland)hun visie op samenwerking tussen alle partijen in Twente.
Conclusie: herbezinning?
Aan alle deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd
om de eigen conclusie te trekken over dat wat er zoal
gezegd is over de Twentse samenwerking. Veel deelnemers hebben van die uitnodiging gebruik gemaakt.
De conclusies worden gebruikt voor de vervolgstappen,
waaronder de volgende ‘Twente Plaza’ in september.

“Vaak is het zo: als een besluit genomen is, is het
klaar. Maar in het bedrijfsleven begint het dan pas.”
Herman Hazewinkel Strategyboard Innovatiesprong

“We willen als zorgaanbieder graag aansluiten bij
gemeenten en kansen met elkaar bespreekbaar maken.”
Joke Mengerink Carintreggeland

Visitatiecommissie
In oktober vorig jaar heeft de Regioraad besloten
om door een visitatiecommissie de doelmatigheid
van de uitvoering van de taken door Regio Twente
en GGD Twente te laten onderzoeken. De visitatie
is inmiddels afgerond. Daarover wordt in de
Regioraad van 24 april a.s. gesproken.

Speciale dank aan 4 Twentenaren die enthousiast hun
medewerking gaven aan de introductieﬁlm.
Bert Hassink, inwoner van Twente
Wim Boomkamp, Saxion
Joyce Jacobs, De Twentse Zorgcentra
Anne-Ruth Scheijgrond, Combi Terminal Twente

Voor vragen
Secretariaat Bedrijfsbureau Regio Twente: 053-4876531
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Inventarisatie: wat speelt er aan initiatieven en
ontwikkelingen?
De buitenwacht is belangrijk voor de samenwerking
tussen de Twentse gemeenten. Inwoners, ondernemers,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties
geven vorm aan de Twentse samenleving. Gemeenten
kunnen leren van wat zij doen en van wat zij verwachten.
Vertegenwoordigers van de buitenwacht hebben bij de
start van de bijeenkomst in de vorm van een ﬁlm de
bestuurders en raadsleden een spiegel voorgehouden.
Door regiovoorzitter Peter den Oudsten is kort
neergezet wat de taak is waar de Twentse gemeenten
gezamenlijk voor staan. Vier inleiders schetsten daarna
kort 4 Twentse samenwerkingscasussen. Jan Bron
(Regio Twente) verkeer en vervoer, Marijke van Hees
(Enschede) economische structuurversterking, Johan
Coes (Hellendoorn) decentralisatieopgaven AWBZ /
WMO en jeugdzorg en Arie van Eck (kring Twentse
gemeentesecretarissen) Shared Services Netwerk
Twente. Vanuit het perspectief “wat is de opgave, wat is
de urgentie en hoe werken we samen.”

