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Onderwerp
Wijziging programma Netwerkstad Twente van de begroting 2015 van Regio Twente

Wij stellen u voor:
In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2015 nr. 3 met betrekking tot het programma
Netwerkstad waarmee de omvang van dit programma terug wordt gebracht van € 775.919,- naar
€ 612.000,-

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Netwerkstad Twente is een vrijwillige samenwerking tussen Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en
Oldenzaal. De bestuurlijke aansturing geschiedt door de door uw raad ingestelde Bestuurscommissie
Netwerkstad. De financiering voor de samenwerking is als programma opgenomen in de begroting van
Regio Twente. De kosten van de samenwerking worden verdeeld onder de 5 deelnemende gemeenten,
op basis van inwoneraantal. Op 2 juli 2014 is de programmabegroting van Regio Twente voor 2015
vastgesteld door uw raad. Hierin werd voor het programma Netwerkstad uitgegaan van een begroting
van € 775.919,-.
De vijf Netwerksteden en provincie Overijssel hebben eind 2013 meer focus aangebracht in de
samenwerking, door het vaststellen van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente. Op 24 juni 2014 heeft
de Bestuurlijke Conferentie van Netwerkstad ingestemd met het concentreren van de inhoudelijke
agenda van Netwerkstad op de uitvoering van de ontwikkelagenda. Dit betekent dat de andere
samenwerkingsprojecten van Netwerkstad, zoals de lobby in Brussel, de samenwerking op gebied van
bedrijfsvoering, vastgoed, ingenieurstaken en bestemmingsplannen op een andere manier worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld via Shared Service Netwerk Twente. De beleidsmatige gevolgen hiervan waren
reeds vertaald in de programmabegroting. De financiële gevolgen waren nog niet vertaald in de al door
de regioraad vastgestelde begroting. Daarom verzoekt de Bestuurscommissie Netwerkstad nu uw raad
om een gewijzigde begroting voor het programma Netwerkstad vast te stellen.
Beoogd resultaat
Met het voorgestelde besluit beoogt de Bestuurscommissie Netwerkstad om de benodigde financiële
dekking te kunnen bieden aan de samenwerking van de Netwerksteden in 2015, door middel van een
begrotingswijziging (verlaging). Daarnaast beoogt de Bestuurscommissie om de benodigde financiering
te kunnen leveren aan de uitvoering van de lobby in Brussel in 2015.
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Overwegingen
De Bestuurscommissie Netwerkstad heeft besloten om de samenwerking van Netwerkstad Twente te
willen concentreren op de uitvoering van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente. Hieraan is een
werkprogramma verbonden met diverse samenwerkingsafspraken en investeringsprojecten. Voor het
faciliteren van de samenwerking en het uitvoeren van het werkprogramma is jaarlijks € 382.000,- nodig.
Daarnaast hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de Netwerksteden de intentie
uitgesproken om de lobby in Brussel meer op regionale schaal te willen organiseren. Voor de organisatie
van de lobby in Brussel zijn diverse scenario’s gemaakt. De benodigde financiering vanuit de
Netwerksteden zal afhangen van het gekozen scenario. Aangezien dit op dit moment nog niet duidelijk is,
heeft de Bestuurscommissie Netwerkstad de intentie uitgesproken om in 2015 als Netwerksteden
gezamenlijk € 230.000,- bij te willen dragen aan het uitvoeren van de internationale agenda.
Met de voorgestelde begrotingswijziging zal de netwerkstadbegroting voor 2015 € 382.000,- bedragen,
vermeerderd met € 230.000,- voor de uitvoering van de lobby in Brussel in 2015. Hiermee bedraagt de
begroting € 612.000,-. Dit is een vermindering van € 163.919,- ten opzichte van huidige begroting voor
2015.
Kosten, baten, dekking
Met deze begrotingswijziging wordt een bijdrage gevraagd aan de netwerkstad-samenwerking van
€ 382.000,-. Deze bijdrage wordt verdeeld onder de 5 netwerkstad gemeenten op basis van het aantal
inwoners en toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage van de betreffende gemeenten aan Regio Twente.
Daarnaast wordt gezamenlijk € 230.000,- gereserveerd voor de bekostiging van de uitvoering van de
lobby in Brussel in 2015, via dezelfde systematiek. Hiermee komt het begrotingstotaal voor het
programma Netwerkstad in 2015 op € 612.000,Communicatie
De voorzitter van de Bestuurscommissie Netwerkstad, mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, informeren
over het besluit
Vervolg
Financieel uitvoering geven aan besluit.
Bijlagen
1. Brief van Bestuurscommissie Netwerkstad met het verzoek aan het dagelijks bestuur van
Regio Twente om een voorstel voor te leggen aan de regioraad om de begroting voor 2015 te
wijzigen.
2. Begrotingswijziging 2015 nr. 3
Enschede, 29 september 2014
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 12 november 2014
secretaris,

voorzitter,
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