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Hierbij ontvangt u de 2 nazending voor de regioraad van 18 november over de Agenda van Twente.
Deze nazending hadden wij al aangekondigd in onze brief van 27 oktober met het voorstel over de
N18.
In de regioraad van 14 oktober jl hebben de heren Boom en Bemer van de externe commissie AvTIPT een presentatie gegeven over hun bevindingen rondom de projecten van de Agenda van Twente
tot dusverre. Enerzijds deelden de heren complimenten uit over de gevolgde processen tot dusverre
en datgene wat de veertien gemeenten in Twente gezamenlijk tot stand hebben gebracht.
Anderzijds plaatsten ze enkele kanttekeningen, zoals een gemis van een gezamenlijk Masterplan voor
Twente (focus) en gebrek aan een integratieve werkwijze om de doelen van de Agenda van Twente
(massa) te bereiken. Daardoor ontstaat een zekere versnippering in de aanvragen, aldus de
constatering van de commissie. Ook ontbreekt er een verbinding tussen Agenda van Twente en
Innovatieroute.
Vragen uit regioraad van 14 oktober
Uit de discussie met de regioraad op 14 oktober kwamen onder meer de volgende vragen naar voren:
is er behoefte aan hernieuwde en aangescherpte criteria als gevolg van de economische crisis? De
context is immers aanzienlijk veranderd. Moet dan de besluitvorming worden uitgesteld in afwachting
van aangescherpte criteria? Willen de gemeenten een masterplan met alleen grote projecten, terwijl
de kleine pareltjes ook van belang zijn voor een versterking van identiteit van Twente? En kan met de
projecten voldoende kracht worden ontwikkeld om de economische neergang het hoofd te bieden?
Aanvullend voorstel
Wij hebben ons in onze vergadering van 26 oktober gebogen over deze vragen en tevens een
verbinding gelegd met de financien die we ter beschikking hebben voor de projecten van de Agenda
van Twente/IPT (het tweede onderwerp dat ook op de agenda van de regioraad van 14 oktober aan
de orde kwam).
Aanscherping criteria
De oproep van de externe commissie om de criteria aan te scherpen hebben we serieus overwogen
en we zijn tot de conclusie gekomen om deze oproep nu niet over te nemen. We zullen in de nabije
toekomst een nader voorstel voorbereiden hoe we in de toekomst om zullen gaan met de Agenda van
Twente-Innovatieroute en daarbij een mogelijke aanscherping van de criteria in meenemen.
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De nieuwe projecten die voor het eerst zijn ingediend voor de jaarschijf 2010 dragen naar onze
mening zeker bij aan de versterking van het economisch klimaat van Twente en we handhaven dan
ook ons voorstel deze in principe te honoreren voor de jaarschijf 2010. We spreken hiermee een
inhoudelijk commitment uit voor deze projecten. Gezien echter het financieringstekort dat uit de
liquiditeitsprognoses blijkt stellen we voor om voor deze projecten nu echter geen beschikkingen uit te
doen naar de indieners en dus nog geen financiele middelen ter beschikking te stellen.
Financien
Om dit moment hebben we in totaal € 14.540.000 beschikt aan projecten (€ 11.149.000 aan projecten
van de Agenda van Twente en € 3.391.000 IPT-projecten). Verder hebben we in totaal
€ 12.508.000 voorbeschikt (€ 8.350.000 Agenda van Twente en € 4.158.000. Voorbeschikt wil zeggen
dat we verplichtingen zijn aangegaan voor vervolgfinanciering, die in de komende jaren gefaseerd
beschikbaar worden gesteld. In totaal komen we uit op een bedrag van € 27.048.000 waarvoor we
verplichtingen zijn aangegaan.
Tot dusverre hebben we in 2009 € 8 miljoen ontvangen vanuit de dividenduitkering van Twence en wij
verwachten we de komende jaren eenzelfde bedrag ontvangen. Want we hebben geen enkele
aanleiding om onze verwachtingen bij te stellen. In de tussentijd financieren wij de
investeringsaanvragen van AvT en IPT voor uit de BDU-gelden (zoals in uw regioraad van 20
december 2007 is besloten).
Zoals we al meldden in de regioraad van 14 oktober realiseren we ons dat we hiermee een risico
lopen. We bereiden momenteel een strategie voor hoe we de komende jaren het beste met dit risico
kunnen omgaan en welk aanvaardbaar risico (welke bandbreedte) denkbaar is bij de
financieringsaanvragen AvT-IPT.
Deze strategie bespreken we met de portefeuillehouders financien en leggen we ter vaststelling aan u
voor in de regioraad van 17 februari 2010. Tot die tijd maken we nu een pas op de plaats als het gaat
om voorfinanciering van investeringsaanvragen AvT en komende aanvragen voor IPT voor jaarschijf
2010.
In de regioraad van 17 februari zullen we een definitief besluit nemen over het wel of niet toekennen
van de middelen aan de projecten die we voor jaarschijf 2010 in principe honoreren.

Resumerend luidt ons aanvullend voorstel:
- De nieuwe projecten voor de jaarschijf 2010 Agenda van Twente in principe wel te honoreren,
doch echter hiervoor geen beschikkingen uitdoen.
- Een strategie ontwikkelen hoe om te gaan met de risico’s.
- Deze strategie met een advies van het portefeuillehoudersoverleg financien voorleggen aan
de regioraad van 17 februari 2010.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
de secretaris,

de voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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Het gaat hier om de projecten Kennispark, Arbeidsmarkt, Groene Poort, Oldenzaal Centraal en
Internationaal Onderwijs).

