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Onderwerp : Voorstel inzake advies Commissie Kerckhaert

Samenvatting
De adviezen voor herijking van intergemeentelijke samenwerking te bespreken en richtinggevend te
laten zijn voor bespreking en besluitvorming door het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe
regioraad voor de zomer 2010. In de periode tussen de huidige en nieuwe bestuursperiode stappen te
zetten om de adviezen over stroomlijnen van bestuurlijke overleggen al inhoud en vorm te geven,
zodat met de start van de nieuwe bestuursperiode deze adviezen uitgevoerd zijn.
Aan de regioraad,
Op 8 december 2009 heeft uw raad een bestuurlijke commissie ingesteld bestaande uit de heren
Kerckhaert (voorzitter, Hengelo), Backhuijs (Oldenzaal), Cazemier (Dinkelland), Coes (Hellendoorn),
en Knuiman (Hof van Twente) met als opdracht:
Samengevat:
• herdefiniëren van het takenpakket van Regio Twente
• verbinding leggen met het ombuigingsproces
• stroomlijnen en vereenvoudigen van de bestuurlijke overleggen
• herijken van de besluitvormingsregels.
De opdracht is als volgt afgebakend:
• het accent ligt op de producten en diensten van domein Leefomgeving en van het Bestuurs &
Bedrijfsbureau (afval en Euregio);
• het domein Gezondheid (GGD) en het domein Veiligheid (HVD) komen hier niet aan de orde,
maar worden wel betrokken bij het brede ombuigingsproces van de totale regio-organisatie.
De commissie heeft haar opdracht uitgewerkt in een notitie met daarin opgenomen een negental
adviezen. Deze notitie hebben wij op 25 januari 2010 in het dagelijks bestuur besproken en wij nemen
de adviezen in principe over. Tijdens de vergadering gaan we graag hierover met u in gesprek.
Voorstel
Wij stellen voor deze notitie te bespreken in uw vergadering van 17 februari a.s. De centrale vraag die
we dan graag aan de orde willen stellen is of deze notitie (cq de adviezen) de goede uitgangspunten
bevat en richtinggevend genoeg is om met het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe regioraad de
discussie over de ambitieschouw en takenpakket te starten. De nieuwe regioraad kan dan voor de
zomer 2010 een definitief besluit nemen.
In de periode voorafgaand aan de installatie van de nieuwe regioraad en het nieuwe dagelijks bestuur
(mei 2010) stellen we voor aan de slag te gaan met de adviezen van de commissie die betrekking
hebben op het stroomlijnen van de bestuurlijke overleggen. Met de installatie van de nieuwe regioraad
en het nieuwe dagelijks bestuur kunnen we dan anticiperen op de voorstellen de samenstelling en
omvang aan te passen.
Resumerend stellen wij u het volgende voor:
1. bespreken van het advies van de commissie Kerckhaert als richtinggevend voor
besluitvorming in de nieuwe regioraad in juni 2010
2. DB opdracht geven een proces te starten dat ertoe leidt dat met ingang van de nieuwe
bestuursperiode de adviezen over stroomlijnen van de bestuurlijke overleggen zijn uitgevoerd.
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Enschede, (25 januari 2010)
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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