Selectiecriteria & doelstellingen Agenda van Twente
Op basis van de selectiecriteria en een toets aan de doelstellingen heeft een ambtelijke werkgroep
AvT de beoordeling uitgevoerd.
Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van een beoordelingsmodel, waarbij de diverse criteria zijn
gescoord, en tegelijkertijd van een weging zijn voorzien.
•
•
•
•

Aard en schaal (regionaal karakter) (20%)
Te verwachten effect (multiplier en terugverdien effect) (20%)
Termijn waarop resultaten worden bereikt (10%)
Bijdrage aan de doelstellingen van de programma’s (50%)

De invulling van de bijdrage aan de doelstellingen van de programma’s (50 %) is uitgewerkt,
operationeel vertaald en door u vastgesteld op 20 december 2007:
Doelstellingen Agenda van Twente
Werken in Twente
Algemene doelen
- Twente is één van de vijf snelst groeiende kenniseconomieën in Europa
- Geringe frictiewerkloosheid
- Hoog aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking
- Wervend ondernemersklimaat
- Dynamisch startersklimaat
- Ruime carrièreperspectieven op de arbeidsmarkt ter behoud en versterking van hoger
opgeleiden
Concrete doelstellingen
- de groei van het Bruto Regionaal Product gelijk aan de groei van het BNP.
- is de werkloosheid gedaald tot onder het landelijke gemiddelde.
- is het gemiddeld besteedbare inkomen in Twente gelijk aan het landelijke gemiddelde.
- is de werkgelegenheid in Twente met netto 10.000 banen gegroeid t.o.v. 2007.
- is het aandeel hoogopgeleiden met een baan hoger dan het landelijke gemiddelde.
- behoort Twente met het aantal startende bedrijven tot de landelijke top-drie regio’s.
- behoort Twente met het aantal doorgroeiende ondernemingen (“doorstarters”) tot de landelijke
top-drie regio’s.
- kent Twente een lagere werkloosheid onder schoolverlaters dan landelijk gemiddeld.
- is de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen in Twente gestegen naar het landelijke
gemiddelde.
Mensen in Twente
Algemene doelen
- cultureel bruisend
- sociale cohesie
- minder sociale achterstand/gelijke inkomensverdeling
- gevoel van veiligheid
- gezonde mensen
- welvarende mensen
Concrete doelstellingen
kent Twente vergelijkbare culturele voorzieningen als de top drie van stedelijke regio’s in
Nederland.
kent Twente een brede culturele programmering vergelijkbaar met de top drie van
stedelijke regio’s in Nederland.
behoort Twente tot de top drie van veiligste regio’s van Nederland.
is de levensverwachting gelijk aan het landelijke gemiddelde.
onderscheid Twente zich landelijk met minimaal vijf topsportvoorzieningen.

Ruimte en Vrije Tijd (voorheen Landgoed)
Algemene doelen
sterke landschappelijke kwaliteit
aantrekkelijke en innovatieve woonmilieus
groeiende toeristische economie
dynamisch landelijk gebied met ruimte voor nieuwe dragers.
innovatieve landbouw als een economische drager
Concrete doelstellingen
moet de toeristische omzet in Twente met 30% zijn gestegen.
behoort de plattelandseconomie van Twente tot de meest innovatieve van Nederland.
is de landschappelijke kwaliteit van Twente zichtbaar versterkt.
zijn er 3 x zoveel nieuwe economische dragers in het landelijk gebied dan in 2007.
Mobiliteit ( voorheen Twente langs alle wegen)
Algemene doelen
een zeer goede interne bereikbaarheid
een uitstekende externe bereikbaarheid
meer snelle en innovatieve verbindingen in alle modaliteiten naar andere stadsregio’s en
Duitsland
Concrete doelstellingen
is de verbinding van Twente met andere stadsregio’s en Duitsland minimaal gegarandeerd
met een snelle verbinding via de weg
is het Twentekanaal geschikt voor klasse Va schepen
is er 6 x per uur een snelle treinverbinding tussen Wierden en Enschede
is Agglonet Twente gerealiseerd met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van het regionale
OV-systeem;
is er een regionaal fietsnetwerk Twente;
is het Twentse bedrijfsleven aangesloten op breedband

Op basis van bovenstaande scoringsonderdelen (zowel algemeen als ook gerelateerd aan
programma’s) heeft de beoordeling systematisch plaatsgevonden. Ook per project is dit kwalitatief en
kwantitatief vastgelegd. De verschillende criteria, en de daarbij behorende weging is opgenomen in
bijlage 4 (scores selectiecriteria en weging).

