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Onderwerp : Samenstelling dagelijks bestuur

Samenvatting
Naar aanleiding van een toezegging in de vergadering van uw raad van 2 juni 2010 wordt in dit
voorstel een visie gegeven over de wijze van samenstelling van het dagelijks bestuur gedurende de
lopende zittingsperiode en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Aan de regioraad,
In uw vergadering van 2 juni 2010 heeft de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur voor de
zittingsperiode 2010-2014 plaatsgevonden. Naast de voorzitter, een functie die qualitate qua door de
burgemeester van Enschede wordt bekleed, zijn er 3 leden vanuit de Netwerkstadgemeenten en 3
leden uit de overige gemeenten. De 3 leden uit de Netwerkstad zijn afkomstig uit Almelo, Enschede en
Hengelo. Voor de clusterindeling verwijzen wij u naar de bijlage.
De vertegenwoordigers van de gemeenten Borne en Oldenzaal gaven op 2 juni 2010 aan er moeite
mee te hebben dat er vanuit de Netwerkstadgemeenten opnieuw 3 leden uit de grote gemeenten
kandidaat waren gesteld. Het aanhouden van dit principe betekent dat de gemeenten Oldenzaal en
Borne niet voor een lidmaatschap van het dagelijks bestuur in aanmerking zouden komen. Wij hebben
daarom toegezegd ons hierover te beraden en vervolgens een brief aan uw raad te sturen. Bij nader
inzien geven wij er de voorkeur aan een voorstel voor uw raad te agenderen opdat hierover een
gedachtewisseling kan plaatsvinden.
Mede op basis van bespreking in de bestuurscommissie Netwerkstad is ons gebleken dat er binnen
de Netwerkstad geen oplossing mogelijk is die recht doet aan de positie van de 3 grote gemeenten en
die van de 2 kleinere gemeenten. Wij achten het onwenselijk dat één van de grote gemeenten niet in
ons bestuur vertegenwoordigd is, waarbij wordt aangetekend dat de voorzitter een onafhankelijke
positie inneemt en niet gezien mag worden als vertegenwoordiger van Enschede. Anderzijds vinden
wij het gerechtvaardigd dat de kleinere gemeenten uit de Netwerkstad ook de mogelijkheid moeten
hebben om, net als de gemeenten buiten de Netwerkstad, op gezette tijden een lid in het dagelijks
bestuur te hebben.
Een oplossing kan ons inziens gevonden worden door na de volgende gemeenteraadsverkiezingen de
clustersystematiek los te laten en een systematiek te kiezen waarbij ook rekening wordt gehouden met
evenredige deelname vanuit de Netwerkstadgemeenten. Dit zal bij gelegenheid van de volgende
verkiezing van het dagelijks bestuur worden uitgewerkt aan de hand van de bestuurlijke opgaven waar
Regio Twente op dat moment voor staat.
Door het vertrek van de heer Loohuis is er thans een vacature in ons bestuur. Wij stellen voor deze
vacature nog in te vullen op basis van de huidige clustersystematiek. Dat betekent een
vertegenwoordiger uit de gemeente Haaksbergen of Hof van Twente. Uit een oogpunt van evenwicht
in het dagelijks bestuur gaat onze voorkeur daarbij uit naar een wethouder. Het is onze bedoelding om
na 11 mei 2011 gericht op zoek te gaan naar een opvolger van de heer Loohuis.
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Voorstel
Wij stellen u voor:
1.
bij vacatures in ons bestuur gedurende de huidige zittingsperiode het bestaande
clustersysteem te handhaven;
2.
na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een andere systematiek te kiezen dat bij
gelegenheid van volgende verkiezing wordt uitgewerkt aan de hand van de bestuurlijke
opgaven waar Regio Twente dan voor staat;

Enschede, 28 februari 2011
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen
Clusterindeling
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