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Samenvatting
Afgelopen jaar is op verschillende manieren dekking gezocht voor de kosten van de uitvoering van de
Internationale Agenda van Twente. In uw vergadering op 18 november 2009 ligt tegelijkertijd het
voorstel voor besluitvorming voor om de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente niet te
financieren uit de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente. Bij de uitvoering van de Internationale
Agenda van Twente zijn afgelopen periode concrete resultaten geboekt en is een uitgebreid netwerk
van relevante contacten opgebouwd, zowel in Brussel en Europa als in Twente. De jaarlijkse kosten
hiervan zijn begroot op € 425.000 euro.
Wij stellen voor de continuering van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente
inhoudelijk te bespreken en de financiering daarvan door de Twentse gemeenten te willen overwegen,
opdat wij u in februari 2010 op basis van de uitkomsten van deze discussie een uitgewerkt voorstel
hiervoor kunnen voorleggen. Tevens stellen wij voor de uitvoering van de Internationale Agenda van
Twente te betrekken bij de integrale discussie over het ambitieniveau van Regio Twente die in 2010
zal worden gestart.
Aan de regioraad,

Wat vooraf ging
In maart 2008 hebben wij u de Internationale Agenda van Twente toegestuurd ter kennisname. Deze
agenda heeft een relatie met en is afgestemd op activiteiten genoemd in de Agenda van Twente
inclusief de Twentse Innovatieroute.
Het internationale beleid van Twente is tot en met 2009 gefinancierd door de Netwerkstad gemeenten.
De Netwerkstad gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst in juni 2008 in Brussel aangegeven dat
de werkzaamheden in Brussel gericht moeten zijn op het profileren van Twente in Europa, het
faciliteren van de Agenda van Twente en het versterken van de internationale oriëntatie van Twentse
gemeenten.
In november 2008 zijn de resultaten tot dusverre en de beleidsvoornemens 2009 rond de
Internationale Agenda van Twente in het Dagelijks Bestuur aan de orde geweest, en is het
activiteitenplan voor 2009 ter kennisname voorgelegd aan de regioraad op 27 november 2008.
Vervolgens is in de procedure gericht op de nieuw beleidvoorstellen van Regio Twente voor de
begroting van 2010 om aanvullende financieringsmiddelen gevraagd. Daarbij is voor de uitvoering van
de Internationale Agenda van Twente voor de jaren 2010 t/m 2012 een meerjarenbegroting opgesteld
met een omvang van € 425.000,- per jaar.
Vanwege het besluit om in 2010 geen nieuw beleidvoorstellen voor de begroting in te dienen, hebben
we dit voorstel niet aan u voorgelegd ter besluitvorming.
In maart 2009 is een bestuurlijke delegatie van alle Twentse gemeenten twee dagen op werkbezoek
geweest in Brussel. Tijdens dit werkbezoek is o.a. geconcludeerd: “In grote meerderheid wordt de
aanwezigheid van “Twente in Brussel” als waardevol ervaren. Conclusie is dat Twente haar
aanwezigheid in Brussel dient te continueren om op deze wijze gezamenlijk de internationale
positionering en ontwikkeling van Twente vorm en inhoud te kunnen blijven geven. ‘Europees’ denken
en het hebben van een “Europa-bewustzijn”, zowel bij bestuurders als ambtelijke medewerkers wordt
door de aanwezigen uitdrukkelijk als waardevol aangemerkt.” Het verslag van dit werkbezoek kunt u
vinden op de website van Regio Twente onder internationaal.
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Voor de financiering van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente hebben wij daarom
een aanvraag ingediend voor de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente. Bij deze aanvraag is de
meerjarenbegroting gevoegd voor de jaren 2010 t/m 2012 met een omvang van € 425.000,- per jaar,
en deze is gekoppeld aan een meerjarenactiviteitenplan. In de vergadering van het dagelijks bestuur
van 15 juni jl. is in het kader van de aanvraag voor de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente
nogmaals besloten dat de activiteiten rond de Internationale Agenda van Twente gedurende drie jaar
in stand blijven.
Ten aanzien van de aanvraag voor de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente hebben wij echter
de conclusie van de betrokken werkgroep en externe commissie overgenomen:
De commissie is van mening dat de internationale Agenda van Twente zeker ondersteunend is aan
het proces van de Agenda van Twente en daarbij dus indirect bijdragend aan de doelstellingen. De
commissie ziet wel degelijk de toegevoegde waarde maar constateert tegelijkertijd dat het geen
investeringsproject is, waardoor het plan onvoldoende scoort op de criteria.
Op 16 september jl. is door het Twents kantoor in Brussel in samenwerking met het Huis voor Europa
Twente een informatieavond voor raadsleden georganiseerd in het gemeentehuis van Hellendoorn,
waarbij circa 45 raadsleden van nagenoeg alle gemeenten in Twente aanwezig waren.
De conclusies die deze avond getrokken werden:
• Internationalisering blijft komende jaren belangrijk, ook voor gemeenten en regio’s is het
cruciaal de ontwikkelingen in Europa goed te volgen en daarop in te spelen.
• Het Twents kantoor in Brussel kan bijdragen aan het profileren van Twente in Europa, het
faciliteren van de projecten van de Agenda van Twente en het versterken van de
Internationale oriëntatie in Twente.
• Tijdens de speeddate is er levendig gediscussieerd over de stellingen, waarbij er een positief
kritische houding is ten opzichte van Europa.
• In Europa is Twente weliswaar een merk, maar samenwerking is essentieel: tussen de 14
gemeenten, met partners in Europa en met de netwerken Eurocities, Mont en ERRIN.
• Op 2 oktober wordt een conferentie georganiseerd samen met de vier O’s om de
samenwerking op het internationale vlak te stimuleren.
• We zullen goed moeten focussen om ons te kunnen onderscheiden. De missie van de
Internationale Agenda van Twente is daarbij leidend: we zetten in op kennis, innovatie en
technologie.
Het verslag van deze bijeenkomst op 16 september is u inmiddels toegezonden.
Situatie op dit moment
De Internationale Agenda van Twente is volop in uitvoering, niet alleen in Brussel, ook bij de Twentse
gemeenten en het Huis voor Europa.
Wij zien steeds meer het belang van internationalisering voor Twente om mede hierdoor de sociaal
economische structuur in Twente te versterken, de belangrijkste doelstelling van de Agenda van
Twente. Het belang hiervan wordt ook breed onderschreven in de verschillende bijeenkomsten die de
afgelopen periode zijn geweest en die we hiervoor hebben toegelicht.
Het belang van internationalisering wordt ook breed gedragen door het Twentse bedrijfsleven en de
kennisinstellingen als UT, Saxion en ROC van Twente. Dit blijkt uit de intentie die door de
verschillende partners is uitgesproken tijdens het congres Twente Internationaal op 2 oktober jl. om
komende tijd op het werkveld Internationaal meer samen op te trekken met de andere O’s: overheid
samen met onderzoek, onderwijs en ondernemers. De intentieverklaring die tijdens deze bijeenkomst
ondertekend is gaat als bijlage bij dit regioraadsvoorstel.
Wij willen de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente graag continueren, in de omvang
zoals beschreven bij de subsidieaanvraag in het kader van de Agenda van Twente. Het afgelopen jaar
is met diverse activiteiten aangegeven dat internationalisering een zaak is van geheel Twente.
Idealiter zouden wij dan ook de financiering van de uitvoering van de Internationale Agenda van
Twente door alle Twentse gemeenten willen voorstellen, met een extra bijdrage vanuit de steden
waar het de samenwerking in MONT en Eurocities betreft.
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Tegelijkertijd beseffen wij dat in de huidige economische crisis gemeenten voor bezuinigingen komen
te staan die het op de korte termijn noodzakelijk maken scherp te prioriteren waar de gemeentelijke
middelen aan te besteden.
Wij hebben zonder meer begrip voor dit dilemma, immers dat raakt onszelf ook. Gelet op het belang
van internationalisering voor Twente willen wij u desondanks vragen de continuering van de uitvoering
van de Internationale Agenda van Twente inhoudelijk te bespreken en de mogelijke financiering
daarvan door de Twentse gemeenten te willen overwegen.
Om u een indruk te geven wat de financiële bijdragen voor internationalisering opleveren voor de
Twentse gemeenten beschrijven wij hierna eerst de inhoudelijke resultaten van de uitvoering van de
Internationale Agenda in 2009. Vervolgens lichten wij enkele financiële overwegingen toe die wij u
willen voorleggen.
Resultaten uitvoering Internationale Agenda van Twente in 2009
Wij informeren u graag over de volgende resultaten die wij bij de uitvoering van de Internationale
Agenda van Twente inmiddels hebben bereikt. Voor verdere details over de werkzaamheden en
resultaten verwijzen wij onder andere naar het Bericht Brussel dat u tweemaandelijks via de griffie van
uw gemeente ontvangt, en de nieuwsberichten van het Huis voor Europa.
2 oktober 2009: intentieverklaring vier O’s ondertekend tijdens congres Internationaal Twente
Op 2 oktober 2009 is bij de Saxion Hogeschool in Enschede de werkconferentie ‘Internationaal
Twente’ georganiseerd. De conferentie, onder leiding van dagvoorzitter Martin Steenbeeke, trok een
groot aantal belangstellenden, ca 140 mensen vanuit alle geledingen, en was een initiatief van
samenwerkende Twentse ondernemers en koepelorganisaties, de Twentse onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en Regio Twente. De conferentie is afgesloten met het ondertekenen van een
intentieverklaring waarin de partijen zich uitspreken voor verdergaande internationale samenwerking.
Subsidie toegekend voor duurzame stadsranden in Twente: project SURF goedgekeurd
Begin juni 2009 is bekend geworden dat het project SURF is goedgekeurd, en in aanmerking komt
voor INTERREG IVB subsidie én cofinanciering van het Ministerie van VROM. SURF staat voor
Sustainable URban Fringes ofwel duurzame stadsranden, en is een INTERREG IVB North Sea
project. Het project is een voortzetting van het INTERREG IIB project Urbal, dat werd getrokken door
de provincie Overijssel.
Totale kosten van SURF bedragen € 4,7 mln. Het Twentse aandeel hierin bedraagt € 1,3 mln. Hiervan
wordt 50% betaald uit de INTERREG IVB subsidie, 20% door het Ministerie van VROM en 30% blijft
voor rekening van de deelnemers. Aan het project doen deelnemers uit 6 landen mee, gemeentelijke
en provinciale overheden en wetenschappelijke instellingen. Het kantoor in Brussel heeft zich
ingespannen de voorbereidingen tot een succes te maken.
Regio Twente leadpartner in 3 jarig project DC NOISE met 3 mln subsidie
Behalve klimaatverandering en globalisatie wordt demografische verandering herkend als één van de
meest belangrijke uitdagingen binnen Europa waarvan de eerste gevolgen al zichtbaar zijn.
Demografische veranderingen laten verschillende trends zien, zoals een absolute bevolkingsafname,
ontgroening, vergrijzing, minder werknemers, veranderende etnische samenstelling en groei van
eenpersoonshuishoudens. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt,
het draagvlak voor voorzieningen, de woningmarkt en de zorgvraag.
Regio Twente is leadpartner in het transnationale project DC NOISE en de gemeenten zijn nauw
betrokken bij dit project. Dit biedt de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen, nieuw beleid en ‘best
practices’ uit te proberen en passende strategieën te ontwikkelen. Het project biedt financiële
ondersteuning om te kunnen experimenteren en creatieve oplossingen te vinden binnen de
gemeenten. Binnen DC NOISE wordt samengewerkt door 9 partners. Dat zijn de Regio Twente
(leadpartner), provincie Zeeland en provincie Groningen in Nederland, de provincies West en Oost
Vlaanderen in België, Samenwerkingsverband Sørlandet in Noorwegen, de stad Hamburg en de regio
Bremen in Duitsland en de Universiteit van Abertay Dundee in Schotland.
Het project maakt onderdeel uit van het INTERREG IVB North Sea Programme en loopt van juni
2008 tot juni 2011. Het wordt medegefinancierd door de Europese Unie (3 mln) en heeft een totaal
budget van ruim 6 mln euro.
De deskundigheid die dit project oplevert bij de gemeenten en Regio Twente wordt daarna ingezet om
nieuwe Europese projecten uit te voeren. Wij zijn van mening, dat door de toegenomen Twentse
internationale oriëntatie als gevolg van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente dit
project succesvol van de grond is gekomen.
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Open Days in Brussel, 6, 7 en 8 oktober 2009
Jaarlijks worden in Brussel Open Days gehouden. In de gebouwen van de Europese instellingen
worden dit jaar meer dan 130 evenementen georganiseerd. Twente heeft de Open Days dit jaar
bezocht met een bestuurlijk en ambtelijke delegatie, en zich laten informeren over de Europese
mogelijkheden rondom innovatie. Deze dagen zijn er ruim 8000 bezoekers vanuit heel Europa in
Brussel. Om Twente te kunnen profileren is de folder over projecten van de Agenda van Twente voor
deze gelegenheid in het Engels vertaald en uitgedeeld. Voor 2010 zal de deelname aan de Open
Days gezamenlijk met de vier O’s worden voorbereid.
Twente is lid van het netwerk ERRIN per 6 maart 2009
Twente is lid van het netwerk ERRIN. ERRIN is een netwerk van 67 innovatieve regio’s met een
kantoor in Brussel. Het netwerk richt zich op kennisuitwisseling, gezamenlijke activiteiten en het
deelnemen van haar leden in gezamenlijke Europese projecten. Doelstelling is regionale innovatieagenda’s te helpen floreren. Om dit te bereiken werkt ERRIN met thematische werkgroepen.
Leden van ERRIN profiteren van gerichte informatie, themabijeenkomsten, contacten met EU officials,
informatie over subsidiemogelijkheden, calls en deadlines, concrete mogelijkheden te participeren in
projecten en feedback op projectideeën. De Universiteit Twente is inmiddels betrokken bij de
werkgroep nanotechnologie van ERRIN.
Werkbezoek Twentse bestuurders aan Brussel, 5 maart 2009
In aanwezigheid van Maria Martens, Europarlementariër voor het CDA, schetste de voorzitter, de heer
Den Oudsten, het profiel van Regio Twente aan de hand van “Het verhaal van Twente”. Conclusie is
dat Twente haar aanwezigheid in Brussel dient te continueren om op deze wijze gezamenlijk de
internationale positionering en ontwikkeling van Twente vorm en inhoud te kunnen blijven geven.
Andere werkbezoeken en congressen
Op vrijdag 6 februari 2009 hebben de Europarlementariërs Lily Jacobs en Dorette Corbey een
werkbezoek aan Twente gebracht. Het thema van het werkbezoek was ‘Twente duurzame Europese
regio’. De Europarlementariërs hebben een bezoek gebracht aan afvalverwerker Twence in Hengelo,
een wormenkwekerij - Dendrobena Kwekerij Groener– in Breklenkamp en Zorgboerderij De Rökker in
Lonneker. Inmiddels heeft Europarlementariër Esther de Lange aangegeven Twente graag in het
voorjaar van 2010 te willen bezoeken.
Op donderdag 26 maart 2009 vond het Europese congres: ‘Prevention of early school leaving: what
works?’ plaats. Het congres is georganiseerd door Netwerkstad Twente en Eurocities. Subsidies voor
het congres zijn verstrekt door Netwerkstad Twente en vanuit het ‘European Community Programme
for Employment and Social Solidarity (2007-2013)’. Dit programma is opgezet om doelstellingen van
de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken te bewerkstelligen.
Het congres vond plaats in het ROC van Twente in Hart van Zuid met zeventig deelnemers uit
veertien verschillende Europese steden.
Twentse inbreng in groenboek TEN T
Via het netwerk Eurocities heeft Twente in 2009 mee kunnen schrijven aan het groenboek TEN T. Dat
is een beleidsdocument van de Europese Commissie, waarin de strategie t.a.v. de belangrijke
transportassen in Europa wordt verkend. Twente heeft hierbij aandacht gevraagd en gekregen voor de
situatie rond de A1.
Olympische Spelen in 2028 ook in Twente?
Op 10 juni waren de Nederlandse lobbyisten in Brussel bijeen rond het onderwerp Olympische Spelen
in Nederland in 2028. Het kabinet heeft 3 juli besloten de ambitie van het NOC NSF om in 2028 de
Spelen in Nederland te organiseren, te ondersteunen. In 2016 zal een Nederlands bid moeten worden
uitgebracht, en bij voorkeur zou al in 2010 duidelijk moeten worden welke onderdelen van de spelen
waar in Nederland te organiseren, om zo efficiënt mogelijk te kunnen toewerken naar 2028.
Spreker op 10 juni was Arthur Verdellen, hij is vanuit Amsterdam aan het werk als projectleider
“Olympische Ambitie Nederland 2028”. Het visitekaartje van Twente met het paardenlogo bracht ons
op het onderwerp: onderdeel Paardensport in Twente. In Twente stond het onderwerp zowel in juli als
in september op de Agenda van het Portefeuilleoverleg Sport, en het dagelijks bestuur ondersteunt de
paardenambitie voor 2028. In Brussel komt er een vervolgbijeenkomst, waarin we willen nadenken
over de lobby binnen Nederland en in Europa.
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Wijze van financieren van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente
In het projectformat zoals ingediend voor de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente is voor de
uitvoering van de Internationale Agenda van Twente de volgende begroting opgenomen:

2010

2011

2012

Begroting Uitvoering Internationale Agenda van Twente
Opgesteld tbv subsidieaanvraag Agenda van Twente
Kantoor Brussel
lobbyist 1 fte schaal 13
doorlopend traineeship 1fte
Huisvesting kantoor Brussel (aandeel kosten Twente in
huisvesting samen met Oost Nederland)
Reis- en verblijfkosten
Werkbudget kantoor Brussel (inclusief lidmaatschap ERRIN)
Subtotaal

92.000
38.000
44.000

92.000
38.000
44.000

92.000
38.000
44.000

35,000
25.000
234.000

35.000
25.000
234.000

35.000
25.000
234.000

Coördinatie en communicatie Internationale Agenda
coördinator internationaal Regio Twente 0,5 fte schaal 12
werkbudget coördinator
parttime communicatiemedewerker Regio Twente 0,5 fte
werkbudget communicatie
Overhead RT (10% overhead voor ondersteuning B&B)
Subtotaal

47.000
25.000
30.000
25.000
14.000
141.000

47.000
25.000
30.000
25.000
14.000
141.000

47.000
25.000
30.000
25.000
14.000
141.000

Huis voor Europa Twente
Kosten: zie specificatie hierna
Baten: subsidie Europe Direct
Subtotaal

74.000
-24.000
50.000

74.000
-24.000
50.000

74.000
-24.000
50.000

MONT en Eurocities
Kosten: activiteiten en lidmaatschap
Baten: bijdrage steden Netwerkstad Twente
Subtotaal

50.000
-50.000
0

50.000
-50.000
0

50.000
-50.000
0

Totaal

425.000

425.000

425.000

Specificatie Huis voor Europa:
Kosten Huis voor Europa
18 uur directeur
32 uur medewerker schaal 9 of 10
Activiteitenbudget:
Baten Huis voor Europa
Subsidie Europe Direct:

30.000 euro
32.000 euro
12.000 euro
-24.000 euro

Ten laste van Agenda van Twente: 50.000 euro
Huisvesting Huis voor Europa pm: wordt gevraagd door gemeente van vestiging te betalen. Baliemedewerkster
Huis voor Europa (32 uur, ca 25.000 euro) wordt gevraagd door gemeente van vestiging te betalen.

Overwegingen t.a.v. financiering
Nu er geen middelen vanuit de begroting (nieuw beleid) van Regio Twente en vanuit de Agenda van
Twente beschikbaar zijn hebben wij het volgende overwogen:
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Via het Twents kantoor in Brussel wordt bijgedragen aan het verkrijgen van subsidies voor projecten.
Binnen de Europese regels rond subsidiering kunnen deze gelden niet rechtstreeks worden ingezet
voor de uitvoering van het Internationaal beleid van Twente. Wel zou in de toekomst kunnen worden
overwogen in Twente een relatie te leggen tussen de kosten van projecten met een internationale
component, en de financiering van het Internationale beleid. Maar dat biedt op korte termijn geen
soelaas.
Wij verwachten dat de geïntensiveerde samenwerking tussen de vier O’s komende jaren tot meer
samenwerking kan leiden en tot financieel commitment van de O’s voor gezamenlijke activiteiten. Wij
streven er dan ook naar een deel van de kosten van de uitvoering van de Internationale Agenda van
Twente via andere partijen gefinancierd te krijgen. Wij zien hier in de toekomst concrete
mogelijkheden.
De Netwerksteden hebben tot nu toe de kosten van de uitvoering van de Internationale Agenda van
Twente voor hun rekening genomen, en ook de komende jaren zou op de bijdrage vanuit de
Netwerksteden een accent gelegd kunnen worden. Zij ramen hiervoor jaarlijks 107.000 euro. In ieder
geval komen de kosten van de samenwerking in MONT en Eurocities voor rekening van de
Netwerkstad.
Met de provincie Overijssel is op verschillende momenten contact geweest over het Internationale
beleid van Twente. Zij financieren hun eigen Internationale beleid (zowel in Nederland als in Brussel)
maar willen wel samenwerken in het verband van Oost Nederland en in Brussel. Financieel levert dit
op de korte termijn geen voordeel op.
Gezien de onzekerheden over het verloop en de implicaties van de financiële crisis zou kunnen
worden overwogen de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente niet voor drie jaar, maar
voor twee jaar financieel zeker te stellen. Evaluatie vindt dan plaats in 2011. Wij willen op dit moment
niet vooruitlopen op de situatie vanaf 2012.
De hierboven genoemde mogelijkheden overziend blijft het om de werkzaamheden te kunnen
continueren noodzakelijk dat de Twentse gemeenten bijdragen aan de kosten van de uitvoering van
de Internationale Agenda van Twente.
Om een indicatie te geven van bedragen zou het daarbij kunnen gaan om de volgende verdeling:
Mogelijke kostenverdeling

2010

2011

Gemeenten Netwerkstad
Gemeenten Landelijk gebied
Andere partijen

200.000
125.000
100.000

200.000
125.000
100.000

Totaal

425.000

425.000

Voor gemeenten in het landelijk gebied zou dit, afhankelijk van het aantal inwoners, een jaarlijkse
bijdrage tussen de 10.000 en 17.000 euro betekenen.
Effecten voor Twente in het geval de activiteiten zouden moeten worden beëindigd
Er is sinds 2006 door de Netwerkstad gemeenten tot en met 2009 totaal circa 1.5 mln euro
geïnvesteerd in de opstelling en uitvoering van de Internationale Agenda van Twente, het opstarten
van een vertegenwoordiging in Brussel en het stichten van een Huis voor Europa. Er is de afgelopen
periode een effectief netwerk van contacten opgebouwd zowel in Brussel en Europa als in Nederland:
Netwerkstad Twente is lid van EUROCITIES, Regio Twente is lid van ERRIN. Met de Duitse partners
is het project MONT mapping in gang gezet, dat heeft geresulteerd in concrete projecten. De
contacten met de kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn geïntensiveerd, op 2 oktober zijn tijdens de
conferentie Internationaal Twente nadere afspraken over internationale samenwerking met de vier O’s
gemaakt. Het Huis voor Europa heeft recent waardering voor haar werkzaamheden gekregen van
zowel de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans en Europarlementariër Esther
de Lange. Esther de Lange wil graag in 2010 op werkbezoek komen in Twente. Met de provincies is
afgesproken dat in Brussel meer de samenwerking zal worden gezocht op Oost Nederlandse schaal.
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Afgelopen periode zijn Europese subsidies binnen gehaald voor o.a. het project DC NOISE (3 mln), en
SURF (ca 1 mln), en ook heeft de vertegenwoordiging in Brussel een positie bij het opstellen van de
Operationele Programma’s voor het landsdeel Oost voor de verdeling en prioritering van de
structuurfondsen.
Mochten er vanaf 2010 geen middelen zijn om de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente
voort te zetten, dan moeten al deze activiteiten worden beëindigd. Voor Twente betekent dit gezien de
hierboven genoemde contacten en afspraken in Brussel en in Nederland aanzienlijke imagoschade.
We zullen in dat geval de ambities van Twente een internationale regio te willen zijn op het gebied van
technologie, kennis en innovatieve, zoals verwoord in de Internationale Agenda van Twente, moeten
terugdringen en maken zonder meer ook veel minder kans op Europese subsidies. Ook het Huis voor
Europa zal dan haar deuren moeten sluiten waardoor de burgers geen mogelijkheid meer krijgen zich
te oriënteren op Europa.
Daarnaast zijn er ook in financiële zin kosten verbonden aan het beëindigen van de uitvoering van de
Internationale Agenda van Twente.
Dit begroten wij als volgt op totaal ruim 200.000 euro eenmalig in 2010:
• huur kantoor in Brussel te betalen tot einde contract 44.000 (geen mogelijkheid van
doorverhuur)
• appartementen in Brussel (gezamenlijk met Stadsregio Arnhem Nijmegen) minimaal 25.000
euro huur en om contracten in 2010 te beëindigen
• salaris lobbyist 92.000 euro tot een vervangende functie is gevonden
• reis en verblijfkosten, verhuiskosten etc om kantoor in Brussel en Huis voor Europa te
ontmantelen 10.000 euro
• salaris directeur Huis voor Europa 30.000 euro tot een vervangende functie is gevonden
• lidmaatschappen Eurocities (12.000 euro) en ERRIN in 2010 (2.000 euro)
Advies:
Wij willen u vragen de continuering van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente in de
regioraad inhoudelijk te bespreken en de mogelijke financiering daarvan door de Twentse gemeenten
te willen overwegen.
Wij stellen u voor om op basis van de uitkomsten van deze discussie een uitgewerkt voorstel te doen
voor uw vergadering in februari 2010. Tevens stellen wij voor de uitvoering van de Internationale
Agenda van Twente te betrekken bij de integrale discussie over het ambitieniveau van Regio Twente
die in 2010 zal worden gestart.

Enschede, 12 oktober 2009
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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