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Onderwerp : Financiering lobbyist Den Haag

Samenvatting
Aan de regioraad,
Sinds 2009 werkt een lobbyist namens Twente in Den Haag. De lobbyist behartigt de belangen van
Twente, met name ten aanzien van de Agenda van Twente-dossiers. Over de financiering van de
lobbyist zijn destijds afspraken gemaakt met de Provincie Overijssel. Zowel de provincie als Twente
betalen een deel van de kosten. Het deel van Twente is sinds het begin betaald door de
Netwerkstadgemeenten. Met dit voorstel wil het DB een eerlijker verdeling van de kosten, over alle
Twentse gemeenten, voorstellen. Voor het jaar 2012 betekent dit, dat de kosten worden gefinancierd
uit de algemene reserve en voor de periode vanaf 2013 dat de kosten worden opgenomen in de
programmabegroting.
Beleidskader
In februari 2011 heeft de Twentse lobbyist in Den Haag aan de regioraad een presentatie gegeven
over lobby. De regioraad heeft vervolgens besloten een aantal lobbydossiers prioritair te verklaren. In
deze prioritering zijn met name projecten uit de regiobrede Agenda van Twente opgenomen, maar ook
onderwerpen als het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De lobbyist gebruikt zijn kennis en
contacten om in Den Haag het Twentse belang onder de aandacht te brengen en om bestuurders en
ambtenaren in Twente op de hoogte te brengen en houden van ontwikkelingen in de lobbydossiers.
De lobbyist werkt voor alle veertien Twentse gemeenten.
Op 29 juni 2011 is door de regioraad de Programmabegroting 2012 vastgesteld. In deze begroting is
het volgende opgemerkt: “met betrekking tot de lobbyist in Den Haag wordt opgemerkt dat deze tot op
heden wordt gefinancierd door de Netwerksteden. Daar de betrokken functionaris voor alle Twentse
gemeenten werkt zal er nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden over de toekomstige wijze
van financiering. Hiertoe zal te zijner tijd een separaat voorstel aan u worden voorgelegd.”
Dit regioraadsvoorstel komt tegemoet aan de toezegging in de Programmabegroting 2012.
Financiële aspecten
Er zijn afspraken gemaakt tussen Provincie Overijssel en Regio Twente. De provincie financiert de
overhead, de secretariële en de inhoudelijke ondersteuning van de lobbyist. Twente financiert de
loonkosten van de lobbyist. Van 2009 tot en met 2011 zijn en worden de loonkosten opgebracht door
de vijf gemeenten van Netwerkstad Twente. De loonkosten bedragen circa € 75.000 per jaar.
In dit voorstel wordt voorgesteld de loonkosten met ingang van 1 januari 2012 door alle Twentse
gemeenten te financieren.

Pagina 1 van 2

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de kosten die vanaf 2013 per gemeente gemaakt worden.
Tabel 1: Verdeling van kosten voor de financiering van de lobbyist in Den Haag (gebaseerd op
inwonertal per gemeente, zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2012).
Gemeente
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Totaal

Inwoners
72.633
21.567
26.054
157.947
24.450
35.771
80.780
35.582
22.677
32.186
37.439
21.174
33.731
23.627
625.618

Bijdrage
€ 8.707
€ 2.585
€ 3.123
€ 18.935
€ 2.931
€ 4.288
€ 9.684
€ 4.266
€ 2.719
€ 3.859
€ 4.488
€ 2.538
€ 4.044
€ 2.832
€ 75.000

Aangezien de Programmabegroting 2012 op 29 juni 2011 al is vastgesteld door de regioraad, bevat dit
voorstel een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging houdt in dat de kosten in 2012 worden
gefinancierd uit de algemene reserve en vanaf 2013 worden opgenomen in de programmabegroting.
Voorstel
1. de loonkosten van de Twentse lobbyist in Den Haag in 2012 te financieren uit de Algemene
Reserve;
2. de gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 te verhogen door deze kosten op te nemen in de
programmabegroting 2013;
3. akkoord te gaan met de bijgevoegde begrotingswijziging voor 2012.

Enschede, 19 september 2011
dagelijks bestuur
secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen:
1. Begrotingswijziging 2012, nr. 1, Lobbyist Den Haag
2. Lobbybericht
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