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Samenvatting
In november 2009 is besloten om voor 2009 geen nieuwe jaarschijf open te stellen voor nieuwe
projecten. Wel konden projecten die reeds op de Agenda van Twente staan vanuit de jaarschijf 2008,
en ook in 2008 een bijdrage hebben ontvangen, aangeven of zij ook voor 2009 een bijdrage nodig
hebben. Dit is door een vijftal projecten gedaan; te weten WTC, Hart van Zuid, Internationaal
Onderwijs Twente, Anpakk’n en de Regionale Startersondersteuning.
Aan de regioraad,
In november 2009 is besloten om voor 2009 geen nieuwe jaarschijf open te stellen voor nieuwe
projecten. De projecten die reeds op de Agenda van Twente staan vanuit de jaarschijf 2008 zijn in de
gelegenheid gesteld om een verzoek in te dienen voor een bijdrage in 2009. Het gaat dan om
continuering van de financiering voor 2009.
Dit is door een vijftal projecten gedaan. Deze projecten hebben een financieringsaanvraag ingediend
voorzien van een voortgangsrapportage en aangepast projectformat. De ambtelijke werkgroep heeft
de vijf aanvragen beoordeeld en hun advies is als volgt:
1. WTC
Van de jaarschijf 2008 is de toegekende € 125.000 geheel aangewend voor de afgesproken
activiteiten. Zo is het businessplan afgerond en de entreestrategie voor verkrijging van de
eigen identiteit uitgerold en zijn er aantal samenwerkingsconvenanten aangegaan. Voor 2009
wordt eenzelfde bedrag aangevraagd. Voorstel is om € 125.000 op te nemen in de jaarschijf
2009.
2. Centraal Station Twente- Hart van Zuid
Vanuit de Agenda van Twente is er voor het CST-HvZ 5 miljoen gereserveerd (7 jaar x
€ 715.000). In overleg met de gemeente Hengelo is afgesproken dat de beschikte bijdrage
niet op jaarschijfbasis aangewend wordt, maar om wel een jaarlijkse reservering op te nemen.
De aanwending van de reservering wordt gekoppeld aan concrete projectonderdelen.
Inmiddels wordt de planvoorbereiding en –uitvoering van enkele concrete projectonderdelen
gestart. De planontwikkeling en –voorbereiding maken integraal onderdeel uit van de
uitvoering van de desbetreffende projecten. In dit kader worden voorbereidingen getroffen
voor:
1. planvorming + (tijdelijke) uitvoering Industrieplein (incl. P&R-terrein)
2. opstellen Nota van Uitgangspunten CST/Hart van Zuid
3. planvorming inrichting stationsplein incl. herinrichting busstation
De kosten van deze projecten bedragen resp. € 1.330.000,-, € 970.000,- en € 400.000,-. De
gevraagde bijdrage vanuit de Agenda van Twente voor de betreffende projecten bedraagt
resp. € 240.000,-, € 302.000,- en € 400.000,- voor het derde onderdeel. De integrale aanvraag
betreft derhalve een bijdrage groot € 942.000,- .
Voorstel is om € 942.000,- op te nemen in de jaarschijf 2009. Voor 2009 was reeds een
reservering van € 715.000 gemaakt. Het meerdere, zijnde € 227.000, wordt in mindering
gebracht op de reservering van de laatste termijn van zeven jaar in 2015 (zie bijlage).
De plankosten zijn in redelijkheid met de totale kosten en de uitvoeringskosten volgen direct
aansluitend. Indien blijkt dat het mogelijk is om een gedeelte van bovenstaande kosten
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gesubsidieerd te krijgen vanuit het BDU (Brede doeluitkering Mobiliteit) zullen de Agenda van
Twente gelden elders worden ingezet binnen CST-HvZ.
3. Internationaal Onderwijs Twente
In 2008/2009 is de start geweest van het eerste schooljaar internationaal basisonderwijs. Er
zijn voldoende financiële middelen toegekend tot en met het schooljaar 2012/2013 wanneer
het project ten einde loopt. Na 5 jaar zal het Internationale Onderwijs financieel op eigen
benen moeten kunnen staan, m.b.v. bedrijfsleven, sponsoren en ouderbijdragen. De bijdrage
die voor 2009 is gevraagd bedraagt € 65.000; gelijk aan het toegekende bedrag voor 2008.
Voorstel is om € 65.000 op te nemen in de jaarschijf 2009.
4. Anpakk’n
In 2008 en 2009 worden aan 50 jongeren met zware meervoudige problematiek de kans
gegeven deel te nemen aan een begeleidingstraject. In het tweede jaar wil men de methodiek
verder ontwikkelen, evalueren en in meer gemeenten in Twente introduceren. De bijdrage die
voor 2009 gevraagd wordt is dezelfde als in 2008, namelijk € 109.000. Voorstel is om €
109.000 op te nemen in de jaarschijf 2009.
5. Regionale Startersondersteuning
Het project begeleidt potentiële starters in het traject van het (op)starten van een eigen bedrijf.
De aanstelling van drie extra startersadviseurs naast de bestaande basisvoorziening in
Enschede, Hengelo en Almelo moet zorgen voor 70 extra startende bedrijven per jaar en is
bedoeld voor alle inwoners van Twente. Door de late toekenning van de subsidie is er enige
vertraging opgelopen, met name bij de werving van adviseurs en communicatie over het
project. Hierdoor blijft het aantal starters nu nog enigszins achter. De bijdrage die voor 2009
gevraagd wordt is 220.000; gelijk aan het bedrag voor 2008. Voorstel is om € 220.000 op te
nemen in de jaarschijf 2009.
Voor de N 35, N 18 en het project Arbeidsplan Twente is door de aanvrager Regio Twente
aangegeven dat zij voor 2009 geen aanvullende financiering nodig hebben. Voorstel is om de
betreffende bedragen op te nemen in de jaarschijf 2010, die u in november ter vaststelling wordt
voorgelegd.
Agglonet heeft een eenmalige subsidie gekregen in 2008. Het TBT (Twents Bureau voor Toerisme)
ontvangt een jaarlijkse bijdrage in het kader van de toeristische ontwikkeling Twente gebaseerd op
een bijdrage van € 1,00 per inwoner. Voor 2009 is er een subsidie verleend van maximaal € 655.270.
De subsidie aan het TBT wordt voor drie jaar, tot en met 2010, gefinancierd uit de Agenda van
Twente. Hierna zal de financiering weer worden gedaan via een bijdrage per inwoner. Gemeenten
dragen dan bij naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het TBT rapporteert separaat aan
hun Raad van Toezicht. Hierin heeft wethouder Ben Wolterink, portefeuillehouder recreatie en
toerisme Rijssen-Holten vanuit het regionale portefeuillehouderoverleg Recreatie & Toerisme zitting.
Vervolgens rapporteert het TBT aan het Dagelijks Bestuur.
Ontwikkelagenda
Naast de projecten die een beroep doen op het investeringsfonds zijn er majeure projecten die van
grote betekenis zijn voor Twente. Deze projecten zijn opgenomen in de ontwikkelagenda, als
onderdeel van de Agenda van Twente. Concreet gaat het hierbij om projecten die bijdragen aan
doelstellingen van de Agenda van Twente, maar (nog) geen concrete investeringsfinanciering vroegen
in november 2008. Deze projecten zijn nu ook in de gelegenheid om voor de jaarschijf 2010 een
aanvraag in te dienen voor financiering om zo op de investeringsagenda geplaatst te worden. Het
betreft: Kennispark, ontwikkeling Luchthaven Twente, Groene Poort, Waterrijk en Oldenzaal Centraal.

Voorstel
- Akkoord met toekenning van de volgende bedragen uit de jaarschijf 2009 voor projecten die
op 21 mei 2008 zijn opgenomen op de Agenda van Twente:
o € 125.00 WTC
o € 942.000 HvZ/CST
o € 65.000 Internationaal Onderwijs Twente
o € 109.000 Anpakk’n
o € 220.000 Regionale Startersondersteuning
-

Akkoord met het doorschuiven van toegezegde bedragen voor N 18, N 35 en
arbeidsmarktplan naar de jaarschijf 2010

Enschede, 11 mei 2009
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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