Vergadering van de Regioraad
2 juni 2010 in het
stadhuis van de gemeente Hengelo
Agenda

1.

Opening en welkom regioraadsleden

2.

Benoeming voorzitter

3.

Benoeming overige leden DB

4.

Mededelingen/ontwikkelingen

5.

Ingekomen stukken

6.

Verslag d.d. 17 februari 2010

7.

Ombuigingen: Mondelinge toelichting over stand van zaken

8.

Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente

9.

Benoeming leden in Euregio-organen

10.

Rondvraag
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AANWEZIG:
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter de heer P.E.J. Den Oudsten( Enschede)
Secretaris mevrouw dr. J.M.E. Traag (Regio Twente)
De heer drs. T.J. Schouten (Almelo)
De heer drs. K.B. Loohuis (Haaksbergen)
De heer drs. F.A.M. Kerckhaert (Hengelo)
Mevrouw R. Broeze-van der Kolk (Wierden)
De heer drs. J.D. Westendorp (Losser)
Leden en plaatsvervangende leden Regioraad (Algemeen Bestuur)
De heer drs. T.J. Schouten (Almelo)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer J.W. ter Keur (Borne)
De heer A.G. Geerdink (Borne)
De heer mr. R.S. Cazemier (Dinkelland)
Mevrouw A.J.J. M. ten Dam - Koopman (Dinkelland)
De heer P.E.J. den Oudsten (Enschede)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer D. Bouwman (Enschede)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer J.F. ten Hagen (Hellendoorn)
De heer drs. I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer drs. F.A.M. Kerckhaert (Hengelo)
De heer W.A. Winter (Hengelo)
De heer B.M.J. Eshuis (Hof van Twente)
De heer H.J. Scholten (Hof van Twente)
De heer S. Geissler (Losser)
De heer F.T.J.M. Backhuijs (Oldenzaal)
De heer J.A.M. Bekke (Oldenzaal)
De heer T. Vleerbos (Tubbergen)
De heer H. te Kolste (Tubbergen)
De heer B.J. Harmsen (Twenterand)
De heer drs. J.H.J. ter Beke (Wierden)
AFWEZIG:
Dagelijks Bestuur:
De heer drs. K.B. Loohuis (Haaksbergen)
Algemeen Bestuur:
De heer mr. ing.B.J. Sijbom (Hof van Twente)
VERSLAG:
Nathalie Kuiper – Kantoorprofs
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1. Opening en welkom regioraadsleden
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.
Hij staat allereerst stil bij het overlijden van oud-burgemeester van de gemeente Twenterand, de heer
Koetje.
Na een moment stilte in acht te hebben genomen vervolgt hij de vergadering met de mededeling dat deze
hedenavond met name van procedurele aard is. Voorafgaande aan dit overleg heeft een
introductiebijeenkomst plaatsgevonden en zijn de leden geïnformeerd over de Regio Twente.
De intentie is om in deze Regioraad zoveel mogelijk besluiten te nemen waarin zoveel mogelijk
gemeenten zich kunnen vinden. Op deze wijze kan het samenwerkingsverband van de 14 gemeenten van
toegevoegde waarde zijn. Kritisch, doch opbouwend dient gezamenlijk gewerkt te worden aan Twente,
rekening houdend met de individuele belangen.
Voor het eerst hebben zich meer kandidaten beschikbaar gesteld voor het Dagelijks Bestuur dan dat er
plekken zijn. De keuzes die als gevolg hiervan moesten worden gemaakt zijn weloverwogen en goed
gemotiveerd. Desondanks worden deze mogelijk niet door een ieder gedeeld. De voorzitter komt hierop
terug bij de behandeling van agendapunt 3.
2. Benoeming voorzitter
Statutair is geregeld dat de Regioraad formeel haar voorzitter dient te kiezen. Deze keuze beperkt zich
echter tot één kandidaat, te weten de burgemeester van Enschede. Deze kan deze positie echter slechts
bekleden als hij zich hierin ‘burgemeesterlijk’ gedraagt. Hij treedt niet op namens Enschede, maar staat
boven de partijen en neemt alle belangen even scherp ter harte.
Desgevraagd door de voorzitter of de vergadering kan instemmen met deze voordracht, wordt deze
unaniem aangenomen.
3. Benoeming overige leden DB
De voorzitter is gevraagd een zo evenwichtig mogelijke voordracht te doen. Na puzzelen en een
uitgebreide belronde heeft dit geresulteerd in het voorstel dat door een ieder is ontvangen.
De totstandkoming hiervan wordt kort door de voorzitter toegelicht. Voordat hij per persoon gaat vragen
hierover te stemmen, geeft hij de vergadering gelegenheid hierop te reageren.
De heren Ter Keur (Borne) en Eshuis (Hof van Twente) spreken beiden namens de gemeenteraad,
respectievelijk het college van B&W, hun teleurstelling uit over de voordracht.
De heer Hümmels (Almelo) merkt op dat hij zich prima kan vinden in het voorstel.
De voorzitter heeft begrip voor de standpunten van de gemeenten Borne en Hof van Twente. Genomen
besluiten hebben echter niets te maken met kwaliteiten van personen. Besloten wordt hierover nogmaals
na te denken. De voorzitter zegt toe dat de Regio een ieder voor 1 januari 2011 a.s. een brief hierover zal
doen toekomen.
De volgende heren worden achtereenvolgens bij acclamatie als DB-lid benoemd:
De heer drs. F.A.M. Kerckhaert (Hengelo)
De heer drs. T.J. Schouten (Almelo)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. K.B. Loohuis (Haaksbergen) – m.k. afwezig
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer mr. R.S. Cazemier (Dinkelland)
De voorzitter merkt op dat geen portefeuilleverdeling wordt vermeld. Dit wordt weliswaar politiek
voorgesorteerd (conform college B&W), maar men bepaalt dit zelf.
Voor de eerste vergadering van het nieuwe DB wordt dit op een rijtje gezet.
Een ieder aanvaardt zijn functie en bedankt de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.
4. Mededelingen/ontwikkelingen
De voorzitter deelt mede dat hij de vergadering tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van eind juni a.s. bij
zal praten over de aandelenoverdracht collectieve regio, c.q. aandelenbezit uitgesplitst naar de
verschillende gemeenten.
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5. Ingekomen stukken
De heer Hümmels (Almelo) is van mening, mede gelet op de nieuwe samenstelling van de Regioraad, dat
het geen kwaad kan de Euregionale gebiedsvisie breed te bediscussiëren.
De voorzitter antwoordt dat de vliegveldontwikkeling op dit moment in behandeling is bij de gemeente
Enschede, de provincie en het Rijk. De provincie neemt deze maand hierover een besluit. Tot nu toe is de
gebiedsontwikkeling luchthaven op de Agenda van Twente gezet. Dit betekent echter niet dat de
Regioraad ook instemt met alle ontwikkelingen in dat gebied. Tot op heden is hierover nog geen discussie
gevoerd. Pas op het moment dat de betrokken gemeenten een bijdrage zouden vragen aan de Regio om
mee te investeren in de gebiedsontwikkeling, dan wel zouden vragen de gebiedsontwikkeling van de
driehoek Hart van Zuid/ luchthavenontwikkeling/ kennispark breed te steunen, is dit aan de orde.
De voorzitter kan zich voorstellen dat de Regioraad hierover graag wil spreken. Afgesproken wordt dat hij
dit voorstel meeneemt naar het DB en dat voor de eerstvolgende vergadering een procedurevoorstel volgt
(na besluitvorming GS).
De heer Hümmels (Almelo) stelt dat juist de inhoudelijke discussie van groot belang is. Hij is benieuwd
naar de mening van zijn collega’s hierover.
De heer Backhuijs (Oldenzaal) is van mening dat in deze vergadering geen politieke discussie gevoerd
moet worden en vraagt dit mee te nemen in het procedurevoorstel.
De heer Winter (Hengelo) stelt voor om vanuit Almelo een signaal af te geven richting GS.
De voorzitter sluit de behandeling van dit agendapunt af met de opmerking dat de Regioraad verlengd
lokaal bestuur is en dat hierin de discussie niet nogmaals zal worden overgedaan. Het betreft een
belangrijk punt en goed zal worden bekeken hoe hiermee om te gaan.
6. Verslag d.d. 17 februari 2010
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
7. Ombuigingen: mondelinge toelichting over stand van zaken
Mevrouw Traag geeft een toelichting op het proces aan de hand van een powerpoint-presentatie
‘Ombuigingstraject Regio Twente’. Deze presentatie is door een ieder als bijlage bij de agenda ontvangen.
Tevens wordt hiervan een kopie ter vergadering uitgereikt.
De voorzitter vult aan dat de Regioraad een oordeel moet vellen of dit voor haar een aanvaarbaar pakket
is. Wat zijn de efficiëncyvoordelen, wat wordt er niet meer gedaan, wat wordt op een lager niveau gedaan
en is dit acceptabel ?
De heer Backhuijs is van mening dat één en ander er goed uitziet. Hij vindt dat de gemeenten hierbij goed
betrokken moeten worden, met name ook het ambtelijk apparaat.
De heer Kahraman (Rijssen-Holten) vraagt wat de status is van het besluit van het DB om 0,5 mio. euro te
bezuinigen ? Komt deze bezuiniging bovenop genoemde 2,5 mio. euro ?
Mevrouw Traag antwoordt dat in plaats van 0,5 mio. euro, € 608.000,- is gerealiseerd (hard).
De heer Hümmel (Almelo) vraagt ten aanzien van shared services of niet juist hier het meest te scoren
valt ?
De voorzitter antwoordt dat indien de gemeenten met hun eigen systemen dit samen doen, er veel te
scoren valt. Nu gaat het echter om de systemen van de Regio die mee kunnen doen met de shared
services.
De heer Welten (Borne) is van mening dat de mogelijkheden om kostenbewust te werken groter worden
als door de gemeenten bij de Regio wordt aangehaakt.
8. Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente
Wordt conform besloten.
9. Benoeming leden in Euregio-organen
Wordt conform besloten.
10. Rondvraag
De heer Backhuijs vraagt naar aanleiding van de brief die 1 juni jl. is ontvangen over de Agenda van
Twente, of het verstandig is om bijvoorbeeld in ontwikkeling zijnde ipt-projecten er tussen te schuiven ?
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Krijgen de toegewezen projecten straks wel hun geld? De voorzitter antwoordt dat hierop schriftelijk zal
worden gereageerd.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur.
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