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ONDERWERP

Aangevuld compromis Robben (Herfstcompromis)

Geachte colleges en gemeenteraden,
Op 1 september jl. heeft de heer De Graaf, als regiovoorzitter procesverantwoordelijke
voor de heroriëntatie op de Twentse samenwerking, aan de Twentse gemeenten een
aantal stukken gestuurd. Het gaat daarbij o.a. om de twee regelingen voor de
Twentse samenwerking: de gewijzigde Regeling Regio Twente en de Regeling
Twentebedrijf. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met de vorming van een Twenteraad
en een in te stellen presidium. Aan de gemeenten wordt gevraagd om met voorkeur voor 1
november (uiterlijk 13 november 2015) hierover een besluit te nemen. Dit vormt (voorlopig) de
afronding van het traject heroriëntatie gemeentelijke samenwerking. Een constructief proces dat
door de Stuurgroep onder leiding van burgemeester Robben van Wierden heeft geresulteerd in
het rapport’ Samenwerken doen we zelf’’ .
Enkele gemeenten hebben aangegeven dat een aantal aspecten (zoals ook al in rapport
Robben benoemd) nog nader geduid en aanvullend over besloten zou kunnen worden. De
samenhang tussen de bestuurlijke oplegger en de gemeenschappelijke regeling kan op die
manier scherper worden gemaakt. De aanzet tot aanvullingen komt voort uit de wens de rol en
betrokkenheid van de gemeenteraden in de regionale samenwerking waar mogelijk meer
expliciet te maken, zonder raadsbevoegdheden over te dragen. Voor een unaniem besluit, is
een aanvullende uitspraak op een aantal punten gewenst. Op verzoek van de Regioraad d.d.
30 september 2015 wordt hierbij het voorstel aan de gemeenten voorgelegd.
Het gaat in grote lijnen om de volgende voorstellen:
1. Instellen van een Adviescommissie aan het AB voor raadsleden per 1-1-2016;
2. Opheffen van de limiet op het aantal commissies/portefeuilleberaden.
3. Meer gelijktrekken van de bestuursstructuur van het Twente Bedrijf en de Regio Twente.
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De aanvullingen worden hieronder uiteengezet:
Ad 1. Dit betreft een adviescommissie, waarin de betrokkenheid bij de regionale samenwerking
wordt versterkt. Raadsleden hebben hierin naast adviesrecht ook resolutierecht (conform advies
Robben en bestuurlijke oplegger), om het regiobestuur opdrachten te verstrekken. Indien
gemeenten het in de toekomst eventueel eens worden over de overdracht van
raadsbevoegdheden, verschuift de rol van raadsleden van de adviescommissie naar het
algemeen bestuur. Dit is nu nadrukkelijk niet aan de orde.

Ad 2. Het doel is dat alle gemeenten via de colleges zitting krijgen in het Algemeen Bestuur,
zonder vooraf een link met het aantal voorzitters/vicevoorzitters van de portefeuilleberaden.
Het Algemeen Bestuur zou moeten bestaan uit alle veertien gemeenten die een lid afvaardigen.
De directe link met het aantal commissies dient daarom losgelaten te worden. Zo wordt de
inhoud leidend, en kan er tegelijk geen bestuurlijke dominantie in het Algemeen Bestuur
ontstaan.

Ad 3. In de Regeling Twentebedrijf is er voor gekozen om door twee of meer gemeenten één lid
aan te laten wijzen (clustervorming). Voor het draagvlak ligt het voor de hand dit los te laten.
Het is handzaam dat beide gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk meer dezelfde
bestuurlijke aansturing kennen. De dagelijkse verantwoordelijkheid blijft berusten bij de
secretarissen die samen de netwerkdirectie vormen.
Bovenstaand voorstel wordt gedaan om (deels) het huidige compromis (De Graaf) aan te vullen
en hierover een (aanvullend) besluit te nemen zoals eerder aan de gemeenten voorgelegd. Het
gaat daarbij om de voorstellen 1 en 2. Ten aanzien van de laatste aanvulling zal op korte
termijn naar de best passende invulling worden gezocht zodat dit nog in de besluitvorming kan
worden meegenomen. De Regioraad wordt in een ingelaste vergadering in de gelegenheid
gesteld zich over de aanvullingen uit te laten.
Vervolgtraject
Indien er voldoende draagvlak is voor bovenstaande aanpassingen is het noodzakelijk dat deze
aanvullingen zo spoedig mogelijk in procedure worden gebracht. Wij zullen dit doen in
afstemming met de procesverantwoordelijke, i.c. de voorzitter van de Regio Twente.
Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van

Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente, Oldenzaal en Twenterand

