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Geachte raadsleden,
Sinds 2001 werken de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo samen op economisch, ruimtelijk en sociaal
gebied als Netwerkstad Twente. In 2006 heeft Oldenzaal zich aangesloten bij deze samenwerking. De afgelopen 10
jaren heeft deze samenwerking verschillende vormen gekend, waarvan de afgelopen jaren meer low profile.
Actuele ontwikkelingen hebben de vijf colleges van B&W doen beseffen dat de gemeenten de samenwerking nu
moeten intensiveren. De Netwerkstad Twente heeft immers, met meer dan 360.000 inwoners en meer dan 180.000
werkenden, de kritische massa en de bestuurskracht om samen meer te bereiken. Het is juist nu belangrijk dat de
netwerkstad een krachtige eenheid laat zien op belangrijke onderwerpen die spelen. Die krachtige eenheid is
belangrijk voor het stimuleren van economische ontwikkeling, behoud en groei van werkgelegenheid, het bieden van
een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven en voor een efficiënte service aan onze burgers.
Daarnaast is het belangrijk in te spelen op de conjuncturele ontwikkelingen. Het beïnvloeden van de rijksagenda en
het samen met onze partners werken aan de economische structuur is een gezamenlijke opgave die er ligt voor de
Netwerkstad.
De colleges van de Netwerksteden hebben afgesproken zich hiervoor in te zetten, waarbij onderling vertrouwen en
respect voor ieders positie een belangrijke basis vormt. De colleges zijn van mening dat intensivering van de
samenwerking in de netwerkstad uitstekend past in de regionale samenwerking. Afgesproken is alle regiogemeenten
te betrekken bij de ontwikkelingen die een groter gebied raken dan de Netwerkstad Twente. Andersom werken de
regiogemeenten aan een bundeling van shared servicetaken waarbij de steden zich hebben aangesloten.
De Netwerkstad Twente werkt verder op vele aspecten al samen met de provincie Overijssel. Er wordt nadrukkelijk
gestreefd naar versterking van de inzet van de provincie voor Twente met een krachtige samenwerking in de
Netwerkstad Twente.

Pagina 1 van 4

De vijf colleges in de Netwerkstad hebben onlangs de volgende afspraken gemaakt:
•

Er wordt op korte termijn een economische visie opgesteld voor de gehele netwerkstad. Deze visie zal aan de
gemeenteraden ter besluitvorming worden voorgelegd. Economie laat zich niet langs de gemeentegrenzen
sturen, het huidige economische systeem kent al een grote verwevenheid op Twentse schaal en bedrijfsleven
en werknemers zien Twente als één gebied. Het afgelopen jaar is al gewerkt aan een gezamenlijke
bedrijventerreinenvisie, die in de vijf gemeenteraden is vastgesteld. Daarnaast wordt een kantorenvisie
gemaakt. Deze en andere ontwikkelingen komen samen in een economische visie, opgesteld door
Netwerkstad Twente, in samenwerking met de provincie en onze partners in de regio en samenleving.

•

De Colleges hebben de principe-uitspraak gedaan dat de gemeentegrenzen, als het gaat om behoud van
werkgelegenheid en het vestigen van bedrijven, geen rol zullen spelen. Het is met name als het gaat om
economie noodzakelijk gezamenlijk eenduidige standpunten in te nemen, waarbij het economisch belang van
de gehele regio de basis vormt. Het gemeentelijk belang is daaraan ondergeschikt.

•

Acquisitie en accountmanagement zien de partners als een gezamenlijke opgave. Onderzocht wordt hoe de
samenwerking op dit terrein kan worden versterkt en toe kan groeien naar 1 acquisitieteam voor de
netwerkstad eind 2012.

•

Intensievere samenwerking wordt ingezet op het terrein van ingenieurstaken, bestemmingsplannen,
onderzoek en statistiek, vastgoedbeheer en cultuurmarketing om te zorgen dat ons culturele aanbod meer
bekend wordt. Op deze terreinen lijkt een voor de hand liggend voordeel te kunnen worden bereikt door het
benutten van elkaars deskundigheid, het gezamenlijk werken aan elkaars projecten, het bundelen van
juridische kennis en het voorkomen van versnippering in activiteiten.

De afspraken die zijn gemaakt zullen door een programmamanager in nauwe samenwerking met bestuurlijke trekkers
en onze organisaties worden gecoördineerd.
Wij verwachten voor het eind van dit jaar een nadere uitwerking gereed te hebben.
In het verleden was u betrokken bij verschillende samenwerkingsonderwerpen via de radencommissie van
Netwerkstad Twente. Enkele jaren geleden is deze radencommissie opgeheven. Door de hier beschreven sterkere
focus op de samenwerking in de Netwerkstad Twente voor de komende jaren is uw betrokkenheid belangrijk. Wij
zullen bevorderen dat de wijze waarop deze betrokkenheid tot uitdrukking kan komen onderwerp van gesprek vormt in
uw presidium.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo
De Secretaris,
de Burgemeester,
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De Secretaris,
de Burgemeester
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de Burgemeester
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De Secretaris,
de Burgemeester
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