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Beantwoording vragen over de jaarstukken 2014 en programmabegroting 2016

Geacht college,
Via een e-mail van uw medewerker, de heer J. ten Broeke, ontvingen wij vragen van uw
vertegenwoordigers in de regioraad over de jaarstukken 2014 en programmabegroting
2016 van Regio Twente. Onderstaand treft u onze antwoorden daarop aan.
Vragen

1.

Jaarverslag 2014- Domein Gezondheid
Verbetering (externe) informatievoorziening: “een informatiedashboard voor gemeenten
ontwikkelen” is niet gerealiseerd (p. 17). Wat is de reden dat dit dashboard niet is
gerealiseerd? Komt dit wellicht doordat het project SharePoint nog niet van de grond is
gekomen door ICT-problemen? Had dit nog financiële consequenties? Is er bijvoorbeeld
budget doorgeschoven naar 2015 om het alsnog te realiseren?
Ons antwoord
Bij de ontwikkeling van het informatiedashboard spelen zowel de techniek als de inhoud
een rol.
Op het gebied van techniek: in 2014 is de uitrol van een nieuwe ICT netwerkomgeving
gestart, waarbij Regio Twente problemen ondervindt. Regio Twente en gemeente
Enschede (ICT leverancier Regio Twente) hebben hierop extra inzet gepleegd om de
knelpunten te tackelen. Deels met resultaat en rond september 2015 verwachten we de
laatste problemen opgelost te hebben. Daarnaast wordt een plan B ontwikkeld, voor het
geval de problemen in september niet opgelost zijn.
Daarnaast speelt ook de inhoud een rol. De afgelopen jaren vonden gesprekken met
diverse Twentse gemeenten plaats, waaruit bleek dat het lastig was om scherp te krijgen
welke informatie gemeenten uit deze dashboard willen halen. Dit hangt mede samen met
de ontwikkelingen rondom decentralisaties. Daarbij vraagt ook de achterliggende software
(o.m. elektronisch kind dossier/ EKD) een verdere ontwikkeling, zodat naast kwantitatieve
ook meer kwalitatieve informatie zichtbaar wordt. Dit wordt meegenomen bij aanbesteding
van het EKD pakket, die voor 2015 is gepland.
De gemeenten hebben een haal- en brengplicht om zich op de hoogte te stellen van de
betekenis van de GGD voor de gemeente. De GGD is graag bereid tot toelichting- daar
kan meer gebruik van gemaakt worden.
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Programmabegroting 2016- Domein Leefomgeving
Programma Sociaaleconomisch sterk Twente
1. Innovatie
a. Als we kijken naar de indicatoren voor dit onderdeel (p. 19), dan zijn die ten opzichte van
de begroting 2015 niet bijgesteld (“huidig niveau 2013” is hetzelfde als “huidig niveau
2014”. Is de verwachting dat de doelstellingen in 2015 weer niet gehaald worden?
Ons antwoord
Bij de indicatoren 1 t/m 3 gaat het om outcome. Het is de overtuiging van de
initiatiefnemers van de Innovatiesprong Twente, te weten een vertegenwoordiging van
onderwijzend, onderzoekend en ondernemend Twente en Regio Twente en provincie
Overijssel - en de Twente Board dat de inspanningen bijdragen aan het bereiken van de
gestelde doelen. Cijfers m.b.t. de genoemde indicatoren worden bijgehouden via de
Twente-Index. Kennispunt Twente maakt deze Twente-Index in opdracht van de Twente
Board. Zie daartoe de speciale website (www.twenteindex.nl) en de jaarlijkse Twente-Index
bijeenkomst. Indicator 4 betreft een prestatie indicator, jaarlijks wordt gekeken of we de
prestatie halen.
b. Almelo heeft meermaals gevraagd om de betrokkenheid van bedrijven bij Kennispark
Twente veel meer te bevorderen (bijv. door vlaggen/plaquettes/banners op websites). Dit
wordt niet expliciet genoemd in de begroting. Is de reden hiervoor dat dit in 2015 eindelijk
serieus wordt aangepakt?
Ons antwoord
De inzet om de betrokkenheid van bedrijven bij Kennispark Twente – en in het
innovatienetwerk van Twente – te bevorderen gebeurt via verschillende kanalen. Deze zijn
ook in beeld gebracht in het memo ‘Zichtbaarheid bedrijven die meewerken aan een
innovatief klimaat van Twente’ d.d. 11 september (zie bijlage). Hier wordt ook in 2015
nadrukkelijk op ingezet, waarbij Twente Branding verschillende bedrijven als nieuwe
partner / ambassadeur heeft mogen verwelkomen: Thales, Falco, HP valse, Demcon, Ztech, De Jong & Laan, IT Mundi, Sensata, Urenco, TenCate, Dimence, Innomedia en
HsPro.
Daarnaast vinden er aanvullende activiteiten plaats om bedrijven – al dan niet via de lijn
van de gemeente – te betrekken. Zo is er bijvoorbeeld op 16 juni as. een
netwerkbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Kennispark Twente en Twente
Branding, met als thema ‘innovatiecommunicatie merk Twente’. Een bijeenkomst is
bedoeld voor alle communicatie-professionals van de Twentse overheid,
beleidsmedewerkers Economische Zaken en bedrijfscontactfunctionarissen van
gemeenten, alsmede de hoofden bedrijfsvoering en gemeentesecretarissen met als doel
om op eenvoudige wijze, kennis en expertise te delen om het merk Twente efficiënt als een
olievlek, nationaal en internationaal te verspreiden.
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Duurzaamheid, milieu en afval:
Zowel in de programmabegroting voor 2015 als voor 2016 is “Organisatie van de invulling
van het uitgangspunt duurzaamheid in het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid”
opgenomen in de begroting (p. 20). Is de verwachting dat deze doelstelling in 2015 niet
behaald wordt?
Ons antwoord
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gezamenlijke Twentse gemeenten waar
Regio Twente bij is aangesloten is het criterium duurzaamheid opgenomen. Bij de lopende
en komende aanbestedingen wordt dit criterium toegepast.

3.

Logistiek
In 2014 zijn de doelstellingen voor dit onderdeel niet behaald (zie het Jaarverslag 2014, p.
22-23). In de Programmabegroting 2015 en nu opnieuw in de Programmabegroting 2016
(p. 19-20) worden dezelfde doelstellingen geformuleerd. Wordt er al van uitgegaan dat de
doelstellingen in 2015 wederom niet gehaald worden? Wat wordt in 2016 (en hopelijk ook
al in 2015) extra gedaan om de doelstellingen nu wel te realiseren?
Ons antwoord
Het gaat hier om een driejarig traject. Bij de opzet is er van uitgegaan dat er eerst veel tijd
en energie moet worden geïnvesteerd voordat resultaten zichtbaar worden. Alle inzet is
erop gericht dat die resultaten in 2016 geheel of gedeeltelijk worden behaald.

4.

Arbeidsmarkt / Human Capital Agenda
Als we kijken naar de indicatoren bij onderdeel (p. 21-22), zien we dat de cijfers voor
(jeugd)werkloosheid niet zijn bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2015
(“huidig niveau 2014” is hetzelfde als “huidig niveau 2013”. Wordt er al van uitgegaan dat
de doelstellingen in 2015 weer niet gehaald worden?
Ons antwoord
Neen. De arbeidsmarktontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar. Bekend is dat deze naijlen ten opzichte van de economische ontwikkelingen. Voorspeld is dat er economisch
herstel plaats vindt in 2015, maar dat dit herstel tegelijk erg broos is. Bij het opstellen van
de begroting 2016 in de eerste maanden van 2015 is daarom gekozen om voorzichtig te
zijn met te verwachten verbeteringen.

5.

Vrijetijdseconomie
In de Programmabegroting 2016 is de volgende doelstelling opgenomen: “Regionaal
afstemmingskader voor middelgrote evenementen, wat leidt tot versterking, verbinding en
innovatie van bestaande en nieuwe evenementen.” Deze doelstelling was ook al
opgenomen in de Programmabegroting 2015. Is de verwachting dat deze doelstelling in
2015 niet gehaald wordt?
Ons antwoord
Evenementen en festivals leveren een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van de
regionale economie. Dit doen zij door uitvoering te geven aan verbinding met het
lokale/regionale bedrijfsleven, het toewerken naar meerdaags verblijf met arrangementen.
Tevens zijn evenementen en festivals een visitekaartje voor Twente en dragen als zodanig
wezenlijk bij aan de promotie en marketing. Meer gasten die langer verblijven en meer
besteden, geven de regionale economie hiermee een flinke impuls.
Provincie Overijssel heeft hiervoor een driejarig stimuleringsprogramma (2013-2015)
opgezet. Er zijn relatief weinig Twentse evenementen in aanmerking gekomen voor dit
subsidieprogramma vanwege de Twentse kleinschaligheid. Aan het programma was een
randvoorwaarde gekoppeld van een minimaal aantal bezoekers, waar weinig Twentse
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evenementen aan kunnen voldoen. Dit gegeven vormde de aanleiding voor gemeenten om
met behulp van een afstemmingskader Twentse evenementen te verbinden en te
innoveren om zo kwaliteit en schaalgrootte te versterken.
De basis voor dit afstemmingskader is recentelijk ontwikkeld op basis van een
onderzoeksopdracht van Regio Twente aan de Universiteit Twente (UT).
De uitkomsten hebben in eerste instantie geleid tot een aantal producten voor organisaties
van evenementen:
1. de film “Twente gaat voor duurzame evenementen” is gelanceerd
2. een inspiratielijst is ontwikkeld door de UT voor het verduurzamen en innoveren van
bestaande Twentse evenementen.
Voor 2016 staat de vraag centraal wat er van gemeenten nodig is, om door te ontwikkelen
in de lijn van het beleid van provincie Overijssel.
De gelanceerde informatie is te vinden op: twente.com/duurzaamheid

1.

Financiële begroting 2016
In de conceptbegroting zijn twee overzichten van lasten en baten 2016 opgenomen
(paragraaf 1.3 en 10.1). De totalen van programma Coalition of the Willing sluiten niet op
elkaar aan. Kan het dagelijks bestuur aangeven wat het juiste overzicht is?
Ons antwoord
Beide overzichten zijn inmiddels aangepast en de totalen van Coalition of the Willing
sluiten op elkaar aan. Beide overzichten zijn nu juist. De concept begroting is te vinden op
het extranet van Regio Twente (Algemene documenten  Planning en control Producten
 Begroting).

2.

SSNT heeft een eigen begroting en is daarom uit de begroting van Regio Twente gehaald.
Kan het dagelijks bestuur aangeven waarom dit niet eerder is gebeurd?
Ons antwoord:
SSNT was geen onderdeel van de begroting van Regio Twente maar heeft een eigen
begroting. In de begroting 2016 is een korte toelichting opgenomen in verband met
deelname in SSNT door Regio Twente.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

mr. G.J. de Graaf

Bijlage: Memo ‘Zichtbaarheid bedrijven die meewerken aan een innovatief klimaat van
Twente’

