Voorstel voor

regioraad

Registratienummer

14005588

Datum vergadering

2 juli 2014

Agendapunt

7

Portefeuillehouder(s)

R. Welten

Domein, behandelend ambtenaar, tel.

Bedrijfsvoering, J. Noppen, 053 4876631

Onderwerp
Benoeming leden in EUREGIO-organen
Wij stellen u voor:
1. De bijlage vermelde personen te benoemen in respectievelijk de EUREGIO-Raad en Dagelijks
Bestuur EUREGIO.
2. De benoeming van de vacatures te delegeren aan ons bestuur.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op grond van de Regeling Regio Twente behoort het tot de taak van Regio Twente om de Twentse
afvaardiging voor de EUREGIO-organen te regelen. De zittingsperiode van deze afvaardiging is
gekoppeld aan de zittingsperiode van de gemeenteraden. Dit betekent dat uw raad opnieuw de Twentse
leden voor de diverse EUREGIO-organen moet benoemen.
Tevens wordt u voorgesteld de benoeming van de nog niet door de gemeenten voorgedragen
afgevaardigden, in verband met een spoedige afhandeling, te delegeren aan het dagelijks bestuur.
Beoogd resultaat
Benoemen Twentse bestuurders in EUREGIO-organen ter behartiging van de belangen van Twente in
Euregio.
Overwegingen
De bemensing van deze organen vanuit Twente is als volgt:
Euregioraad
Twente heeft hierin 25 leden. Lid kunnen zijn leden vanuit de gemeenteraad en collegeleden.
Omdat de raad een politiek orgaan is wordt hierbij een verdeling over de politieke partijen aangehouden
die gebaseerd is op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, vertaald naar Twentse schaal.
Dagelijks bestuur
Twente heeft hierin 3 leden. Lid kunnen zijn collegeleden.
Het lidmaatschap is niet partijgebonden. Eén daarvan is het lid van het dagelijks bestuur van Regio
Twente dat EUREGIO in zijn portefeuille heeft. Voorts is het zeer gewenst (op grond van de
grensoverschrijdende bestuurlijke verhoudingen) dat de burgemeester van de grootste gemeente in
Twente (Enschede) ook afgevaardigd wordt.
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In tegenstelling tot de vorige periode (2010-2014) worden er geen bestuurders meer benoemd in de
Mozercommissie. Dit komt doordat de EUREGIO de werkgroepen/commissiestructuur heeft gewijzigd.
Bestuurders worden voortaan in de nieuwe commissies benoemd via de fracties in de EUREGIO. Dit
betekent dat de Regio Twente in totaal 28 bestuurders in de EUREGIO-organen kan benoemen.
Bij brief van 28 april 2014 is aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de
gemeenteraden verzocht om zo mogelijk voor 1 juni 2014 een voordracht voor benoeming in te dienen.
Voorts is gemeenten gevraagd om bestuurders af te vaardigen die (politiek bestuurlijke) interesse
hebben voor grensoverschrijdende samenwerking. In genoemde brief aan gemeenten en in de daar aan
gevoegde notitie is sprake van 24 leden van de EUREGIO-Raad. De EUREGIO heeft nadien
aangegeven dat op basis van de statuten van Euregio uit een herberekening blijkt dat de Regio Twente
recht heeft op 25 zetels in de EUREGIO-Raad. Hierdoor is een evenredige verdeling van 2 voordrachten
per gemeente mogelijk geworden. Dit betekent dat de gemeente Tubbergen, als kleinste gemeente qua
inwoneraantal, ook 2 leden kan voordragen naar de EUREGIO-organen.
De stand van zaken op het moment van voorbereiding van dit voorstel is dat verschillende gemeenten
nog druk doende zijn om de voordracht voor de afvaardiging naar de EUREGIO af te ronden. Om de
benoeming van deze vacatures te bespoedigen wordt voorgesteld deze benoemingen te delegeren aan
ons bestuur.
Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Communicatie
De benoemde bestuurders, gemeenten en EUREGIO te informeren over de benoeming in EUREGIOorganen.
Vervolg
Benoemde leden worden tevens lid van de Commissie Grens Twente.
Bijlagen
Benoeming leden in Euregio-organen.

Enschede, 30 juni 2014
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van

secretaris,

voorzitter,
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