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Onderwerp : Benoeming leden in Euregio-organen

Samenvatting
De zittingsperiode van afgevaardigden naar Euegio-organen is gekoppeld aan de zitttingsperiode van
de gemeenteraden. Dit betekent dat uw raad opnieuw de Twentse leden voor de diverse Euregioorganen benoemt. U wordt voorgesteld de op de bijlage vermelde personen te benoemen in de respectievelijke Euregio-organen. Tevens wordt voorgesteld de benoeming van de nog niet door de
gemeenten voorgedragen afgevaardigden, in verband met een spoedige afhandeling, te delegeren
aan het dagelijks bestuur.
Aan de regioraad,
Op grond van de Regeling Regio Twente behoort het tot de taak van de Regio Twente om de Twentse
afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen.De zittingsperiode van deze afvaardiging is
gekoppeld aan de zitttingsperiode van de gemeenteraden. Dit betekent dat uw raad opnieuw de
Twentse leden voor de diverse Euregio-organen moet benoemen.
De bemensing van deze organen vanuit Twente is als volgt:
1.

24 leden voor de Euregioraad. Leden kunnen benoemd worden vanuit de gemeenteraad
en het college.
Omdat het een politiek orgaan is wordt hierbij een verdeling over de politieke partijen
aangehouden, die gebaseerd is op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen,
vertaald op Twentse schaal.

2.

3 leden voor het dagelijks bestuur. Leden voor het dagelijks bestuur Euregio zijn
collegeleden.
Eén van de te benoemen leden is het lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente dat
Euregio in zijn portefeuille heeft. Het lidmaatschap is niet partijgebonden.

3.

3 leden voor de Euregio Mozercommissie. Leden van deze commissie zijn collegeleden.
Het lidmaatschap is niet partijgebonden.

In de bijlage vindt u de verdeling van de afvaardiging over gemeenten en partijen. Er is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de verkiezingsuitslag en de huidige situatie. Bij brief van 16 maart
2010 is aan de colleges van B&W (in afschrift aan de griffiers) verzocht om voor 15 april 2010 een
voordracht voor benoeming in te dienen. Voorts is gemeenten nadrukkelijk gevraagd om bestuurders
af te vaardigen die (politiek bestuurlijke) interesse hebben voor grensoverschrijdende samenwerking.
Vanuit de Commissie Grens Twente is benadrukt dat afgevaardigden naar de Mozercommissie
overeenkomstige affiniteit, o.a. door portefeuille of aandachtsveld, hebben voor sociaal-culturele
aangelegenheden.
De stand van zaken op het moment van voorbereiding van dit voorstel is dat verschillende gemeenten
nog druk doende zijn om de voordracht voor de afvaardiging naar de Euregio af te ronden. Om de
benoeming van deze vacatures te bespoedigen wordt voorgesteld deze benoemingen te delegeren
aan het dagelijks bestuur.

Voorstel
Benoemen van de op de bijlage vermelde personen in respectievelijk de Euregioraad, dagelijks
bestuur Euregio en Mozercommissie. Voorts de benoeming van de vacatures te delegeren aan ons
dagelijks bestuur.

Enschede, 12 april 2010
Dagelijks bestuur,
secretaris,

dr. J.M.E.Traag

Bijlage
Afgevaardigden naar Euregio-organen

voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

