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Onderwerp : Evaluatie Agenda van Twente jaarschijf 2008 en systematiek Agenda van Twente
jaarschijf 2009

Samenvatting
In dit voorstel geven wij beknopt inzicht in de evaluatie van de jaarschijf 2008 en hebben wij de
uitkomsten van de regioraadsvergadering van 15 oktober verwerkt. Samenvattend stellen wij u voor:
1. in te stemmen met het handhaven van de algemene criteria en wegingsfactoren Agenda van
Twente, evenals met het continueren van de externe commissie;
2. een incidenteel budget voor de uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente van €300.000,- voor
2009 toe te wijzen;
3. in te stemmen met de systematiek van de Agenda van Twente (indeling in drie sub-agenda’s);
4. in te stemmen met het instellen van het fonds Agenda van Twente met drie onderscheidende
onderdelen: recreatie en toerisme, hippische initiatieven en sport/cultuur/musea. De bedragen zijn
uitwisselbaar tussen de thema’s en jaarschijven;
5. in te stemmen met de toevoeging van de voorwaarden beeldversterking voorzieningenniveau
Twente en planontwikkeling aan de criteria voor het fonds Agenda van Twente;
6. in te stemmen met het niet openstellen van de jaarschijf 2009 voor nieuwe projecten op de
investeringsagenda;
7. in te stemmen met de planning voor de jaarschijf 2010.

Aan de regioraad,
In de vergadering van uw raad van 21 mei heeft u ons verzocht de systematiek van de Agenda van
Twente te evalueren, inclusief de criteria en de wegingsfactoren. Tevens heeft u ons verzocht
voorstellen te doen voor een hernieuwde systematiek en deze, inclusief een realistische procedure
voor besluitvorming over de projecten voor de jaarschijf 2009, met een heldere betrokkenheid van de
gemeenteraden, in het najaar van 2008 voor te leggen.
In de regioraadsvergadering van 15 oktober hebben wij onze voorlopige gedachten over de
systematiek en de jaarschijf 2009 bij u gesondeerd. U heeft ons toen verschillende vragen voorgelegd,
zoals onder andere:
- wanneer vindt de toets op de projecten op de Ontwikkelagenda plaats;
- hoe wordt het lobbytraject vormgegeven als het gaat om de projecten van de Ontwikkelagenda;
- hoe worden de projecten van de fondsen beoordeeld en welke criteria liggen daaraan ten grondslag;
- wanneer vindt de besluitvorming over de jaarschijf 2010 plaats?
Verder is er tijdens de vergadering een pleidooi gehouden om het project Ravijn te heroverwegen op
basis van nieuwe ontwikkelingen.
In dit voorstel hebben wij de uitkomsten van de vergadering van 15 oktober zo goed mogelijk verwerkt
en antwoord gegeven op uw vragen. Achtereenvolgens gaan we in op:
1. evaluatie Agenda van Twente jaarschijf 2008
2. systematiek van de Agenda van Twente
3. jaarschijf 2009
4. project Het Ravijn
5. de planning voor 2010.

Over het Innovatieplatform Twente (IPT) leggen wij u een afzonderlijk voorstel voor waarin wij een
verantwoording geven van onze inspanningen en de inzet van de middelen tot dusverre en een
vooruitblik voor de jaarschijf 2009. Dit voorstel wordt nagezonden voor de vergadering van 27
november.
1. Evaluatie Agenda van Twente jaarschijf 2008:
In de regioraadsvergadering van 21 mei heeft u ons de opdracht gegeven de Agenda van Twente
jaarschijf 2008 te evalueren. In bijlage 1 vindt u een samenvatting van deze evaluatie. Hieronder
hebben wij alleen de beslispunten voor de regioraad opgenomen.
1.1 Criteria
De criteria zoals deze zijn vastgesteld door u in de vergadering van 20 december 2007 waren op de
projecten goed toepasbaar. Echter bij de projecten die betrekking hadden op gebiedsontwikkeling
waren de huidige criteria onvoldoende om de projecten goed te kunnen beoordelen. Dit is
ondervangen door het project als geheel te beoordelen. De gebiedsontwikkelingsprojecten die waren
ingediend, waren vaak een deelproject van een groter project. Bij de beoordeling wordt gekeken naar
het gehele project en niet naar het deelproject. Het gehele project is dan bepalend. Wanneer het
project als geheel voldoet aan de criteria wordt er in algemene zin bijgedragen aan de doelstellingen
van de Agenda van Twente. Wij stellen u voor om de algemene criteria voor de Agenda van Twente te
handhaven.
1.2 Wegingsfactoren
Voor de wegingsfactoren hebben we de volgende factoren gehanteerd met de volgende
wegingsscores: inhoud van de programma’s (12,5 punten per programma), aard (samenhang en
beleid: 10 punten) en schaal (regionaal: 10 punten)en effect (mulitplier: 20) en uitvoeringstermijn (10
punten). Hierover hebben wij u in de regioraadsvergadering van 21 mei jongstleden geïnformeerd.
Een nadere beschouwing van deze factoren en hun scores is voor ons geen aanleiding geweest deze
te herzien en wij willen deze dan ook handhaven.
1.3 Monitoring
De monitoring van de Agenda van Twente, inclusief Innovatieroute vindt op twee niveaus plaats. Ten
eerste op projectniveau. De projecten worden gemonitord op voortgang en resultaat. Dit wordt gedaan
door middel van voortgangsrapportages en eindrapporten inclusief accountantsverklaring. De
resultaten hiervan zullen jaarlijks worden gepresenteerd in de regioraad. Daarnaast starten we met
monitoring van de effecten voor Twente. Dit houdt in dat de Agenda van Twente als geheel wordt
gemonitord door te kijken naar de mate waarin de doelstellingen van de Agenda van Twente worden
behaald en te kunnen beoordelen wat de toegevoegde waarde is van de projecten voor het versterken
van de sociaal-economische structuur van Twente. Dan zal ook het realiteitsgehalte van de ambities
van de Agenda van Twente nader worden onderzocht. Dit is ook een aanbeveling van de externe
commissie. Daarbij besteden we ook aandacht aan de inzet van de lobby voor de Agenda van Twente
en de resultaten die dat hebben opgeleverd. De wijze waarop we de monitoring vorm en inhoud gaan
geven werken we momenteel nader uit en waar mogelijk leggen we een relatie met de Twente Index
die op onderdelen overeenkomstige effectmeting nastreeft.
1.4 Inzet externe commissie
De externe commissie is het afgelopen jaar diverse malen bijeen geweest en heeft advies gegeven
over de procesgang en de projecten die voorlagen. Dat heeft de commissie gedaan aan de hand van
de volgende vragen:
- is de gekozen denklijn om te komen tot een selectie van de projecten op basis van de
gehanteerde selectiecriteria logisch en verdedigbaar;
- dragen de uiteindelijke geselecteerde projecten significant bij aan het bereiken van de
doelstellingen van de Agenda van Twente.
e
Het advies van de externe commissie vormde onderdeel van het voorstel voor projecten voor de 1
jaarschijf 2008, zoals we u dat hebben voorgelegd op 21 mei jl.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de inzet van de externe commissie zeker meerwaarde heeft
voor de projecten van de Agenda van Twente die een beroep doen op de € 30 miljoen. Zij is in staat
gebleken een objectief advies uit te brengen over de procesgang en globaal over de ingediende
projecten.
Voor de projecten op de Innovatieroute (€ 50 miljoen) is gebleken dat de commissie doorgaans een
minder toegevoegde waarde zag bij de toetsing van de projecten. De reden hiervan is dat veel van
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deze projecten al eerder werden getoetst in het kader van het EFRO-programma. Bovendien zijn ze
op mogelijke staatssteun beoordeeld met actieve betrokkenheid van de provincie Overijssel.
De externe commissie willen we zeker handhaven. Zij zal dan blijven meedenken over een goede
procesgang en (nu de tijdsdruk wat minder is geworden) inhoudelijk de projecten beoordelen en daar
waar nodig inhoudelijk deskundigen inschakelen. Tevens willen we de commissie inzetten bij het
borgen van de voortgang van de projecten en het monitoren van de projecten op de effecten hiervan
voor de doelstellingen van de Agenda van Twente.
De komende tijd werken we verder uit hoe de commissie het beste kan worden ingezet. En dan
wellicht met een wat andere positie en rol als het gaat om projecten van de Innovatieroute, die al
eerder onderhevig zijn geweest aan toetsingseisen op provinciaal, landelijk of europees niveau (zie
hierover ook het voorstel rapportage Innovatieroute, dat nog zal worden nagezonden voor de
regioraadsvergadering van 27 november).
1.5 Uitvoeringsorganisatie
De ambtelijke werkgroep Agenda van Twente heeft haar werkzaamheden op ad hoc basis en naast
de reguliere werkzaamheden moeten uitvoeren. De ingezette uren hiervoor zijn in beeld gebracht. De
werkzaamheden en activiteiten uitgevoerd door de werkgroep en externe inhuur die heeft
plaatsgevonden zijn gefinancierd uit het incidentele budget van € 300.000 voor de jaarschijf 2008 dat
door u is toegekend in de vergadering van 20 december 2007.
In het onderstaande overzicht hebben wij voor u een overzicht gemaakt met daarin inzicht in de
begroting en in de uitgaven die tot dusverre (september) zijn gemaakt voor de uitvoering van de
Agenda van Twente.

Inzet interne organisatie t.b.v.
advisering projecten.
Inzet interne organisatie en
externe inhuur t.b.v. toetsing
projecten.
Inzet interne organisatie en
externe inhuur ontwikkeling
beoordelingsinstrument
Administratieve en Secretariële
ondersteuning
Communicatie
Inzet externe commissie
Totaal

Begroot
€ 50.000,-

Uitgave t/m september 2008

€ 110.000,-

€ 80.000,-

€ 259.804

€ 20.000,€ 30.000,€ 10.000,€ 300.000,-

€
€ 3.250,€ 263.054,-

Wij stellen u voor om voor het jaar 2009 vooralsnog opnieuw een incidenteel budget van € 300.000,beschikbaar te stellen. In het begin van 2009 zullen wij bij u terugkomen met de afrekening voor het
jaar 2008. Bij de afrekening van het jaar 2008 zullen wij u ook een voorstel doen toekomen met daarin
een verdere onderbouwing voor het benodigde budget. De onderbouwing is gebaseerd op een
onderzoek dat op dit moment gaande is naar de mogelijke bundeling van werkzaamheden voor de
Agenda van Twente en voor het Innovatieplatform Twente en de afrekening over het jaar 2008. In het
voorstel zullen ook de kosten voor de monitoring van de Agenda van Twente worden meegenomen.
De in 2008 ingezette uren en middelen voor het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument en het
toetsen van de projecten zullen in 2009 vooral worden ingezet op het monitoren van de voortgang van
de projecten en op de monitoring van de effecten van de Agenda van Twente.

2. Systematiek Agenda van Twente:
Wij zien de Agenda van Twente als een brede Agenda die enerzijds projecten bevat die een beroep
doen op het investeringsfonds en waarover u besluit. Anderzijds onderscheiden we projecten die van
grote importantie zijn voor Twente, (nog) geen beroep doen op het investeringsfonds maar wel
regiobrede steun vragen van uw raad. Een derde categorie vormt de projecten die en beroep doen op
het fonds Agenda van Twente. Deze driedeling hebben we in de systematiek van de Agenda als volgt
verwoord.
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De Agenda van Twente is wat ons betreft opgebouwd uit drie sub-agenda’s:
2.1 Investeringsagenda van € 30 en € 50 miljoen;
2.2 Ontwikkelagenda met majeure regionale projecten die (nog) geen financiering vragen;
2.3 Fonds Agenda van Twente (onderdeel binnen de € 30 miljoen)
2.1 Investeringsagenda van € 30 miljoen en € 50 miljoen
De investeringsagenda bevat die projecten die een beslag leggen op het regionale investeringsfonds
Agenda van Twente van € 30 miljoen en de Innovatieroute van € 50 miljoen. Het gaat hier om de
projecten die voldoen aan de doelstellingen en criteria van de Agenda van Twente, zoals u heeft
vastgesteld in de vergadering van 20 december 2007. In uw vergadering van 21 mei heeft u projecten
e
voor de 1 jaarschijf 2008 vastgesteld, die een beroep doen op € 30 miljoen. In bijlage 2 vindt u een
tabel met de projecten op de Investeringsagenda Agenda van Twente (€ 30 miljoen) en de projecten
van de Innovatieroute (€ 50 miljoen) waarvoor u inmiddels geld beschikbaar heeft gesteld.
2.2 Ontwikkelagenda met majeure projecten die (nog) geen financiering vragen:
Naast de projecten die een beroep doen op het investeringsfonds zijn er majeure projecten die van
grote betekenis zijn voor Twente. Deze projecten vatten we samen 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 vragen.
De ontwikkelagenda omvat onder andere regionale en lobbyabele projecten die ook op de
rijksprogramma’s voorkomen zoals Nota Ruimte , Pieken in de Delta en het MIRT-projectenboek.
Voor deze projecten vragen we regiobrede steun van alle Twentse gemeenten en regioraad, zodat we
als één Twente naar buiten kunnen opereren richting Provincie Overijssel, Den Haag en Brussel.
Kennispark en gebiedsontwikkeling Luchthaven zijn twee majeure projecten die ook op deze
rijksprogramma’s staan en ons inziens niet op de Agenda van Twente kunnen ontbreken. Kennispark
realiseert ca 10.000 arbeidsplaatsen voor Twente: een enorme inspanning. De gebiedsontwikkeling
Luchthaven is voor de economische vitaliteit van Twente van groot belang, ongeacht welk scenario
uiteindelijk gekozen gaat worden voor de invulling hiervan. Beide projecten staan prominent op de
provinciale en rijksagenda’s van het ministerie van EZ, VROM en V&W. Deze medeoverheden zijn
ook intensief betrokken bij deze majeure projecten en het is daarom niet logisch deze als deze niet als
topprioriteit op de Agenda van Twente zelf staan.
Omdat beide projecten nog niet zijn uitgewerkt in een concreet projectplan met een solide
financieringsstructuur, willen we deze beide op de ontwikkelagenda plaatsen. Zodra de uitwerking
beschikbaar is, inclusief een financieringsaanvraag, behandelen we deze via de gebruikelijke
procedure, dat wil zeggen toetsing aan de criteria en doelstellingen en voorleggen voor advies aan de
externe commissie. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure (projecten kunnen immers ook
worden afgewezen) leggen we deze aan u voor met een verzoek deze op de investeringagenda te
plaatsen.
De RO-agenda van de Netwerkstad wordt op dit moment geactualiseerd. De actualisatie wordt eind
2008 afgerond. Zodra deze agenda, in vervolg Ruimtelijke Economische Ontwikkelingsagenda
genaamd, is geactualiseerd zullen wij u deze voorleggen ter ondersteuning vanuit de regioraad. Wij
zullen dan deze projecten aan u presenteren. De bestuurscommissie Landelijke Gemeenten wordt in
de gelegenheid gesteld een agenda met majeure projecten die voor het landelijk gebied spelen te
ontwikkelen. Ook deze agenda kan, indien u uw steun er aan geeft, een onderdeel vormen voor de
ontwikkelagenda.
In bijlage 3 staan de bestuurlijke duo’s vermeld voor de projecten op de huidige RO-agenda van de
Netwerkstad.
2.3 Fonds Agenda van Twente:
In onze brief van 16 september stelden wij u voor om naast het fonds voor recreatie en toerisme, nog
twee fondsen toe te voegen aan de Agenda van Twente (voor het deel van € 30 miljoen). Het ging
hierbij om fondsen op het gebied van sport/cultuur/musea en hippische initiatieven. Gelet op de
uitkomsten van de regioraadsvergadering van 15 oktober stellen wij u voor om het eerder vastgestelde
fonds voor recreatie en toerisme en de twee voorgestelde fondsen samen te voegen in het fonds
Agenda van Twente.
Binnen dit fonds zijn drie thema’s te onderscheiden:
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Sport en Cultuur: voor de projecten zal voor de jaarschijf 2008 en 2009 in totaal een bedrag van
€ 500.000,- beschikbaar zijn. De portefeuillehouders Sport en Cultuur zullen het Dagelijks Bestuur
adviseren over mogelijke projecten.
 Hippische Initiatieven: voor hippische initiatieven zal voor de jaarschijf 2008 en 2009 in totaal een
bedrag van € 200.000,- beschikbaar zijn. De bestuurscommissie Landelijke Gemeenten zal het
Dagelijks Bestuur adviseren over de mogelijkheden.
 Recreatie en Toerisme: voor projecten op het gebied van recreatie en toerisme is er per jaarschijf
(gedurende vijf jaar) € 366.000,- beschikbaar. De portefeuillehouders recreatie en toerisme zullen
het Dagelijks Bestuur adviseren over mogelijke projecten.
De bedragen in het fonds zijn een indicatie van het bestedingsniveau. De bedragen zijn, indien nodig,
uitwisselbaar tussen de verschillende thema’s en jaarschijven.


De portefeuillehouders en de bestuurscommissie dragen projecten aan die in aanmerking kunnen
komen voor financiering vanuit het fonds Agenda van Twente. Projecten kunnen gedurende het
gehele jaar door worden ingediend om tegemoet te komen aan de behoefte aan flexibiliteit bij de
projectindieners.
Criteria Fonds Agenda van Twente:
Projecten die een beroep willen doen op een bijdrage uit het fonds, zullen worden getoetst aan de
criteria van de Agenda van Twente zoals door u vastgesteld. Ons inziens is het niet nodig om hier
andere criteria voor te ontwikkelen. Het gaat immers veelal om gebundelde projecten die samen en
ondeelbaar een grotere bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Agenda van Twente dan dat zij
zouden doen wanneer zij individueel zouden worden ingediend. Daarnaast is er door bundeling van
projecten eerder sprake van een bovenlokaal/regionaal project dan wanneer er geen bundeling zou
plaatsvinden.
We stellen voor om voor het fonds Agenda van Twente twee nieuwe voorwaarden toe te voegen aan
de criteria van de Agenda van Twente. Ten eerste het criterium beeldversterking voorzieningenniveau
Twente. Hiermee bedoelen wij die projecten die bijdragen aan de doelstelling uit de Agenda van
Twente om bijvoorbeeld tenminste vijf topsportvoorzieningen in Twente te realiseren. Dergelijke
projecten versterken het beeld van het voorzieningenniveau in Twente, dragen bij aan een positief
beeld over Twente en hebben een aanzuigende werking op mensen buiten Twente om hier te komen
wonen, werken en recreëren. Deze voorwaarde is ook van toepassing op het culturele aanbod in
onze regio.
Als tweede stellen wij voor om een criterium met betrekking tot planontwikkeling toe te voegen. Er zijn
in Twente vele projecten die mogelijk zouden kunnen voldoen aan de criteria van de Agenda van
Twente maar die door gebrek aan financiering voor de planontwikkeling niet van de grond komen.
Onder dit criterium vallen ook kosten voor het bundelen van projecten en uitwerking van gebundelde
projectplannen. Voorwaarde om te voldoen aan dit criterium is wel dat het vooraf duidelijk is dat het te
ontwikkelen project zal voldoen aan de criteria voor de Agenda van Twente. Voorbeeld hiervan is het
onderzoek naar een hippisch centrum Twente dat in opdracht van de bestuurscommissie Landelijke
Gemeenten wordt uitgevoerd.
3. Jaarschijf 2009:
Wij stellen voor om voor de jaarschijf 2009 geen projecten toe te voegen aan de investeringsagenda
van € 30 miljoen om de volgende redenen:
 De projecten die reeds op de Agenda van Twente staan (vanuit de jaarschijf 2008) leggen voor de
komende jaren in principe al een fors beslag op de totaal beschikbare middelen: € 18,4 miljoen
ten opzichte van € 30 miljoen.
 Naast de projecten uit de jaarschijf 2008 zijn er ook een aantal lopende initiatieven waar later in
de tijd financiering voor nodig is, zoals de A1, Arbeidsmarktplan Twente, etc.
 Het komende jaar neemt de bestuurscommissie Landelijke Gemeenten de gelegenheid een
strategische agenda voor de landelijke gemeenten te ontwikkelen.
 De actualisatie van de RO-agenda Netwerkstad is in volle gang. Deze zal vermoedelijk aan het
einde van het jaar gereed zijn.
Wij hebben bij de gemeenten geïnformeerd naar de mogelijke projecten die men wil indienen voor de
jaarschijf 2009. De enkele projecten die de gemeenten tot nu toe hebben aangereikt kunnen ons
inziens mogelijk aanspraak maken op het in te stellen fonds. Hierdoor kunnen de nieuw aangedragen
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projecten mogelijk wel doorgang vinden zonder dat er een groter beslag wordt gelegd op de middelen
van de Agenda van Twente.
De projecten die reeds op de Agenda van Twente staan vanuit de jaarschijf 2008 en hebben
aangegeven een bijdrage in 2009 nodig te hebben, blijven op de Agenda van Twente staan en kunnen
rekenen op een bijdrage in 2009, mits is voldaan aan de voorwaarden die aan de financiering zijn
gesteld. In 2009 kunnen de projectindieners een verzoek voor een nieuwe beschikking voor 2009
indienen. Het gaat dan om continuering van de financiering voor 2009. De besluitvorming omtrent
deze aanvragen is voorzien in het voorjaar van 2009. De projectindieners zullen binnenkort
geïnformeerd worden over de aanvraagprocedure.
De bedragen zoals ze nu bekend en opgenomen zijn in het financieel overzicht zijn op basis van het
huidige prijspeil. De bedragen voor de projecten worden jaarlijks vastgesteld op basis van de
ingediende aanvraag. De indexering van de projecten kan worden meegenomen in de jaarlijkse
vaststelling van subsidies.
4. Het Ravijn
In de vergadering van 15 oktober is aan de orde geweest dat gemeente Hellendoorn voor het project
Het Ravijn een aangevulde en herijkte aanvraag kan indienen vanwege de vernieuwde
omstandigheden rondom dit project. Deze aanvraag is nagenoeg klaar. De beoordeling hiervan zal
aan de hand van de geldende criteria geschieden en in de DB-vergadering van 10 november worden
behandeld. Tevens zal nog een advies van de externe commissie worden gevraagd. Wij zullen u over
onze besluitvorming in de regioraad van 27 november informeren en mogelijk de aanvraag nazenden.
5. Planning jaarschijf 2010:
Voor de jaarschijf 2010 stellen wij u de volgende planning voor. Deze is bedoeld voor die projecten die
een beroep willen doen op € 30 miljoen. Voor het IPT (€ 50 miljoen) wordt een aparte planning
opgesteld (zie ook hiervoor).

Datum
30 mei 2009
Juni
Juli 2009
31 augustus 2009
9 september 2009
(10 weken termijn)
18 november 2009

Activiteit
Deadline aanleveren aanvragen nieuwe projecten jaarschijf 2010 en bijdrage
2010 voor projecten die al op de investeringsagenda staan.
Bespreking in ambtelijke werkgroep en eventueel aanvulling op
projectvoorstellen
Beoordeling projecten door externe commissie.
Behandeling beoordeling aanvragen en regioraadsvoorstel in DB-vergadering.
Verzenden regioraadsvoorstel aanvragen nieuwe projecten jaarschijf 2010 en
bijdrage 2010 voor projecten die al op de investeringsagenda staan.
Besluitvorming regioraad aanvragen nieuwe projecten jaarschijf 2010 en
bijdrage 2010 voor projecten die al op de investeringsagenda staan.

Voorstel
Samenvattend stellen wij u voor:
1. in te stemmen met het handhaven van de algemene criteria en wegingsfactoren Agenda van
Twente, evenals met het continueren van de externe commissie;
2. een incidenteel budget voor de uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente van €300.000,voor 2009 toe te wijzen;
3. in te stemmen met de systematiek van de Agenda van Twente (indeling in drie sub-agenda’s);
4. in te stemmen met het instellen van het fonds Agenda van Twente met drie onderscheidende
onderdelen: recreatie en toerisme, hippische initiatieven en sport/cultuur/musea. De bedragen
zijn uitwisselbaar tussen de thema’s en jaarschijven;
5. in te stemmen met de toevoeging van de voorwaarden beeldversterking voorzieningenniveau
Twente en planontwikkeling aan de criteria voor het fonds Agenda van Twente;
6. in te stemmen met het niet openstellen van de jaarschijf 2009 voor nieuwe projecten op de
investeringsagenda;
7. in te stemmen met de planning voor de jaarschijf 2010.

Enschede, (27 oktober 2008)
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Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen 1. Evaluatie Agenda van Twente jaarschijf 2008
2. Financieel overzicht projecten Agenda van Twente en Innovatieroute
3. Lobby RO-agenda Netwerkstad
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