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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Schouten, Welten, Ter Keurs en Harmsen. De heer
Geerdink vervangt.
2. Mededelingen / ontwikkelingen
Vorig jaar is afgesproken dat de 85% van de aandelen van Twence dat nu bij de Regio Twente zit
gesplitst wordt naar rato over de gemeenten. Dat betekent dat er dan niet één grootaandeelhouder is,
maar dat er 14 aandeelhouders komen. De voorzitter informeert de vergadering dat de splitsing van de
aandelen van Twence een ingewikkelde kwestie is die begeleid wordt door een stuurgroep bestaande uit
twee DB-leden, waaronder de voorzitter van deze vergadering en de portefeuillehouder bedrijfsvoering, de
heer Cazemier, de directeur en directiesecretaris van Twence, de gemeentesecretaris van Rijssen-Holten,
de notaris en Hoofd Algemene Zaken van de Regio Twente. In het najaar volgt een volledig beeld op
basis waarvan gemeenten hun besluit kunnen nemen. Op moment dat de regioraad besluit, dient iedere
gemeente ook het besluit in de eigen huis te nemen. Het proces rondom de besluitvorming en overdracht
dient zeer zorgvuldig voorbereid en georganiseerd te worden. De overdracht kan maar één keer
plaatsvinden, hetgeen betekent dat er geen fouten gemaakt mogen worden. Op moment dat er een
besluit genomen wordt in de regioraadsvergaderingen dienen de aanwezigen daar voor gemandateerd te
zijn. Op moment dat iedere gemeente haar besluit heeft genomen kan de aandelenoverdracht
plaatsvinden. Het voornemen is om dat 1 januari 2011 geregeld te hebben. De voorzitter zegt toe dat ook
colleges, raden en griffies geïnformeerd worden over het proces rondom de aandelenoverdracht.
Ten aanzien van de uitkering van dividend is een bedrag afgesproken van 2,5 miljoen euro per jaar per
gemeente en daarnaast een uitkering van 8 miljoen euro voor de Agenda van Twente. Vanuit Twence is
aangegeven dat het dividend voor dit jaar als bijdrage aan de Agenda van Twente beperkt zal zijn tot 2,5 /
3 miljoen euro, gezien de resultaten van de onderneming. De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur
de ruimte te geven om te kijken wat dat betekent. Er is op dit moment geen aanleiding om de lange
termijn prognose van Twence bij te stellen. Na de zomervakantie wordt de meest actuele prognose
verspreid.
De heer Backhuis vraagt of in de brief opgenomen kan worden wat de prognose was en wat realiteit is.
Afgesproken is een bedrag van 80 miljoen in 10 jaar tijd, dit kan wat betreft de heer Backhuijs niet in 11
jaar tijd.
De voorzitter benadrukt dat als het resultaat van de onderneming het toe laat dat het zelfs beter zou zijn
om dat in één jaar te doen, en dat betekent dat het resultaat maximaal wordt aangewend om de schuld
aan de aandeelhouder Regio Twente zo snel mogelijk in te lossen.
De heer Winter vraagt of er gevolgen zullen zijn voor geplande investeringen.
De voorzitter zegt toe de leden zo goed mogelijk te zullen informeren over de stand van zaken bij Twence,
over het totale resultaatbeeld van de onderneming en inclusief de operaties die er zijn om het resultaat zo
gunstig mogelijk te laten zijn dus inclusief het investeringspatroon.
De heer Kahraman vraagt of de bestuurder van Twence tijdens een regioraadvergadering toelichting kan
geven op de lange termijn prognoses.
De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is maar de toelichting van de ondernemer zelf is tot nu toe beperkt
tot een vergadering van de wethouders economische zaken, milieu en financiën, als vertegenwoordigers
van de toekomstige aandeelhouders. Hij geeft de voorkeur om de toelichting van de directie zelf te blijven
beperken tot die vergadering. Daarbij kan een uitnodiging uitgaan naar de regioraadsleden. Zij kunnen
dan zelf bepalen of ze er bij willen zijn.
De heer Binnenmars sluit zich aan bij de woorden van de heer Backhuijs. Hij zou graag zien dat
inzichtelijk gemaakt wordt hoe de 80 miljoen in 10 jaar gerealiseerd wordt.
De heer Geerdink verzoekt om een overzicht van kosten die gepaard gaan met de AVT.
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Zolang de aandelen nog in regionale handen is, afhankelijk van de structuur om het dividend van 80
miljoen veilig te stellen, is er nog steeds een Twence Beheer BV in eigendom bij de Regio Twente.
Twence Beheer BV heeft een directeur; de voorzitter van deze vergadering. De Raad van
Commissarissen vergadert ééns per jaar en beperkt zich tot het vaststellen van de jaarrekening. Het
Dagelijks Bestuur heeft besloten om drie nieuwe leden te benoemen in de Raad van Commissarissen. Dat
zijn geworden de heren Cazemier, Coes en Loohuis.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.
4. Verslag d.d. 2 juni 2010
De toezegging over het proces dat gelopen wordt ten aanzien van de luchthaven gebiedsontwikkeling kon
nog niet worden ingevuld. Dat wordt nu direct na de zomervakantie ingevuld.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
5. Verzoek tot aanwending egalisatiereserve domein Gezondheid 2010 in verband met
massavaccinatiecampagne Influenza A
Besloten wordt conform voorstel.
6. Jaarstukken 2009
De heer Hümmels dient een amendement in dat betrekking heeft op uit te keren gelden. Almelo is van
mening dat er geen geld uit de jaarrekening uitgekeerd moet worden. Met het amendement wordt
voorgesteld geen geld uit te keren maar dat geld te besteden, aangevuld met een kleine bijdrage uit de
algemene reserve.
De voorzitter legt uit dat drie jaar lang gezegd is dat de TBT-gelden betaald worden vanuit de Agenda van
Twente. Vervolgens zou het komende jaar het eerste jaar zijn om dat niet te doen. Dat zou dus
rechtstreeks op de gemeentebegroting drukken. Er ligt nu een voorstel om dat niet te doen en de heer
Hümmels stelt nu voor om het niet in rekening te brengen bij de gemeenten omdat een tweetal projecten
uit de Agenda van Twente anders vertraagt.
De heer Hümmels vraagt welke effecten te verwachten zijn doordat voorgenomen zaken nog niet
gerealiseerd zijn.
De heer Bouwman geeft aan dat de raad in Enschede zich grotendeels kan vinden in de conclusies die
gepresenteerd zijn met de jaarrekening 2009. Voor een aantal raadsleden in Enschede is het niet volledig
duidelijk wat de inhoudelijke taken van de Regio Twente zijn, waar synergievoordelen behaald kunnen
worden en welke raakvlakken hetgeen de Regio doet heeft met wat de raad doet. De heer Bouwman
vraagt of daar een toelichting op kan komen.
De heer Binnenmars (Twenterand), mevrouw Ten Dam (Dinkelland) en de heer Sijbom geven aan zich te
kunnen vinden in het voorstel.
De heer Sijbom merkt op wel hardere garanties te willen voor een sluitende begroting van de GGD in
2014.
De heer Binnenmars en de heer Sijbom geven aan het amendement van de Gemeente Almelo niet te
ondersteunen.
De heer Kahraman vraagt naar de impact van het vrijmaken van geld voor een ander doel dan de
voorziening was en in hoeverre gemeenten door een ander betalingsschema meer geld bij zichzelf
kunnen houden dan bij de Regio staat.
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De heren Ten Hagen (Hellendoorn), de heer Briggemans (Haaksbergen) en Backhuijs (Oldenzaal) geven
aan akkoord te zijn met het voorstel en de ingediende amendementen uit Almelo niet te zullen
ondersteunen.
Ook de gemeente Wierden is akkoord met het voorstel. Mevrouw Broeze sluit zich aan bij de woorden van
de heer Sijbom voor wat betreft de sluitende begroting in 2014. Ze roept in herinnering dat drie jaar
geleden aangegeven is dat het TBT nog maximaal vijf jaar geld zou krijgen. Daarna zou TBT zichzelf met
middelen van de bedrijven moeten kunnen redden.
Mevrouw Schuddenboom is blij met de voorstellen en adviezen vanuit het portefeuillehouders overleg
Financiën.
De heer Vleerbos geeft aan dat Tubbergen niet ingenomen is met de voorgenomen dekking van 517.000
euro en instemt met het voorstel. Zodra duidelijk is hoe hoog de korting op het gemeentefonds is, zou
Tubbergen graag zien dat nogmaals georiënteerd wordt of tot taakstellende ombuigingen besloten kan
worden. De heer Vleerbos ondersteunt het ingediende amendement niet.
In het accountantsverslag wordt gesproken over de voorfinanciering en de beheersing daarvan. De heer
Winter verzoekt om de gemeenten nadrukkelijk te informeren over de financiële risico’s die in de Agenda
van Twente zitten. Hengelo steunt het voorstel van het DB en zal de amendementen van Almelo niet
ondersteunen.
Het jaarverslag noemt de heer Winter ‘zeer leesbaar’. Voor het Innovatieplatform Twente worden 12.000
arbeidsplaatsen genoemd. De heer Winter vraagt of het mogelijk is daar wat dieper op in te gaan.
De heer Cazemier ontraadt de amendementen van de gemeente Almelo en geeft aan dat het DB
vasthoudt aan een eenmalige dekking. Niet gerealiseerde projecten uit de Agenda van Twente leggen
geen beslag op de middelen van de Agenda van Twente; de rentebedragen komen ten laste van de Regio
Twente. Op 27 augustus vindt de regiodag plaats waarbij kennis gemaakt kan worden met de activiteiten
van Regio Twente. Een ieder is van harte uitgenodigd.
Binnen het DB zijn afspraken gemaakt over een sluitende begroting van de GGD. De bestuurscommissie
is gevraagd regelmatig te rapporteren over de bezuinigingen van de GGD. De GGD wordt sterk
gemonitord. De heer Cazemier zegt toe dat het DB de regioraad op de hoogte houdt. Het is terecht wat de
heer Kahraman aangeeft, dat het resultaat van de rekening grotendeels een financieringsresultaat is. Er
wordt rente getrokken op de WGR+, BDU-gelden en die gelden vallen vrij voor algemene doelen. Het DB
stelt voor het geld vrij te laten vallen in de regio en niet uit te keren aan de individuele gemeenten. Zij
krijgen het via ‘een omweg’ terug; de gemeenten betalen in 2011 en 2012 geen bijdrage voor het TBT.
Hiermee komt het omrekenresultaat ten gunste van de begroting van de gemeenten.
De heer Winter merkt op dat de accountant zorgen uitspreekt over risico’s van de
voorfinancieringsconstructie. Hij stelt voor dat de regioraad hierover nader geïnformeerd wordt in de brief
die de voorzitter heeft toegezegd over Twence. De heer Cazemier geeft aan dat er hard wordt gewerkt om
risicobeheersing inzichtelijk te maken. Dit onderwerp keert in het najaar terug op de agenda.
De heer Winter heeft gevraagd om een toelichting op het Innovatieplatform. De voorzitter stelt voor daar
een aparte bijeenkomst voor te beleggen.
De interprovinciale rekenkamer, een rekenkamer die onafhankelijk is en functioneert in Gelderland en
Overijssel, heeft positief gereageerd om de innovatieroute Twente aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst over het Innovatieplatform zal ook het rapport van de rekenkamer
besproken worden.
De heer Geerdink zou graag zien dat er een toezegging komt, gezien de subsidie voor de JGZ, dat de
gemeenten niet worden opgezadeld met nog meer tekorten.
De heer Cazemier legt uit dat de tekorten die de komende jaren binnen de GGD ontstaan in één keer voor
rekening van de Regio wordt genomen. Dat is inclusief de tekorten van de JGZ. In het najaar 2010 volgt
meer informatie over de renteomslag naar een lening.
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In de jaarrekening staat een aantal zaken dat nog niet of niet voldoende gerealiseerd is. De heer
Hümmels vraagt in hoeverre meegewogen is dat er meer geld nodig is wanneer die zaken alsnog
gerealiseerd moeten worden.
In het verleden zijn afspraken gemaakt over 50% bijdrage door het bedrijfsleven aan het TBT, hetgeen
kennelijk nooit is gelukt. De heer Sijbom gaat ervan uit dat die inspanningsverplichting overeind blijft.
Wanneer dat niet haalbaar blijkt, wil hij dat in een zo vroeg mogelijk stadium vernemen.
Mevrouw Broeze vindt het niet fair om over twee jaar te zeggen ‘nu is het einde verhaal’. Wat haar betreft
moet er nu al aangegeven worden wat de bedoeling er dan mee is. Ze verzoekt het DB met een voorstel
te komen.
Mevrouw Schuddenboom geeft aan hetgeen gezegd is over het TBT te ondersteunen. Ook zij vindt dat
het bedrijfsleven actief moet worden ingeschakeld.

De heer Backhuijs stelt voor op korte termijn een evaluatie plaats te laten vinden voor het TBT. De heer
Winter deelt dit.
De heer Cazemier legt uit dat vanuit het portefeuillehoudersoverleg financiën is aangegeven dat er over
twee jaar aangegeven moet worden voor het TBT of men wil op deze wijze door wil gaan. Ook in het
portefeuillehoudersoverleg toerisme is daarover gediscussieerd. Daar is aangegeven dat men op korte
termijn met een voorstel komt, niet pas over twee jaar.
Er kan geen aanspraak meer worden gedaan op de voorziening ziekteverzuim en wachtgeld.
Het amendement dat namens de gemeente Almelo is ingediend door de heer Hümmels is afgewezen.
Alleen de gemeente Almelo is voor het amendement; de overige gemeenten zijn tegen het amendement.
De jaarrekening 2009 is akkoord met de kanttekening dat de gemeente Almelo niet akkoord is met de
uitkering. Daarmee wordt besloten conform voorstel.
7. Programmabegroting 2011
De heer Briggeman zou graag zien dat termen als ‘op korte termijn’ en ‘zo spoedig mogelijk’ concreter
worden aangegeven in de tijd. Voor het overige kan de gemeente Haaksbergen in stemmen met deze
programmabegroting.
De heer Geerdink vraagt wanneer de verbeterde liquiditeitsplanning verwacht wordt en of de loon- en
prijscompensatie op nul gesteld kan worden.
De heer Hümmels heeft namens de gemeente Almelo een amendement ingediend en stelt daarmee voor
te kijken of er een andere financiering gevonden kan worden voor het TBT. De heer Hümmels noemt de
begrotingsbehandeling vroeg. Hij heeft signalen ontvangen dat mogelijke geldstromen met betrekking tot
de jeugdgezondheidszorg dreigen af te nemen, dat gaat om een rijksuitkering RIVM, en hij vraagt in
hoeverre daar rekening mee is gehouden in de begroting. De heer Hümmels vraagt zich af of het bedrag
van 5 ton dat door de gemeente Tubbergen is aangegeven om extra mee te nemen in de begroting, of dat
realistisch is.
De heer Sijbom vraagt of de prijscompensatie in relatie gebracht kan worden met de ambitie en
taakschouw.
De heer Kahraman wil graag zien dat de bezuinigingsoperatie ook wordt teruggekoppeld in de
tussenrapportages. De heer Cazemier zegt dit toe.
Mevrouw Broeze verwijst naar pagina 42 van de begroting. Ze hoopt dat de discussie over
volkshuisvesting die eerder gevoerd is niet weer plaats zal vinden.
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De heer Geissler geeft aan dat Losser de voorgestelde bijdrage aan het TBT ondersteunt en het oneens
is met het amendement dat is ingediend. Over de bijdrage van de gemeenten aan de Regio Twente wordt
gesteld dat deze totale bijdrage ongewijzigd zal blijven maar dat er wel verschuivingen plaats zullen
vinden binnen de programmaonderdelen. Er wordt niet gesproken over de onderlinge verhoudingen
tussen de gemeenten. Losser zou graag zien dat de onderlinge verhoudingen en bijdragen gelijk blijven
en dan kan ook ingestemd worden met de onderdelen 1 tot en met 4.
De heer Geerdink stelt voor de loon- en prijscompensatie op 0 te stellen. Dat betekent extra taakstelling
voor de Regio. De heer Cazemier zou dat vanuit het DB niet willen overnemen. Het DB heeft met deze
begroting een behoorlijke taakstelling op zijn nek genomen. Een extra taakstelling is niet verantwoord.
De heer Cazemier kan zich de opmerking wel voorstellen maar hij raadt af de gedachte over te nemen.
De liquiditeitsplanning wordt uitgereikt tijdens de vergadering.
De heer Cazemier adviseert het amendement dat is ingediend door de heer Hümmels niet aan te nemen.
Het effect van de taakschouw op de begroting 2011, zoals die voorligt, kan de heer Cazemier niet
inschatten.
Mochten de resultaten op onderdelen wel veranderd zijn, dan ontvangt men een gewijzigde begroting.
De heer Cazemier moet het antwoord op de vraag van de heer Hümmels over de rijksuitkering RIVM
schuldig blijven. Dit wordt verder nagegaan en het antwoord volgt schriftelijk.
Naar aanleiding van het rapport van de commissie Kerckhaert is een discussie gevoerd over welke taken
tot de Regio behoren en welke taken niet vallen onder de WGR+-status van de Regio Twente. Mogelijk
dat dit een technische uitvoeringsmaatregel is als gevolg van de WGR+ taak die verplicht uitgevoerd moet
worden, maar de heer Cazemier stelt mevrouw Broeze gerust dat de taken op het gebied van
volkshuisvesting binnen de Regio niet anders worden uitgevoerd dan in de discussie eerder is
afgesproken.
Losser vroeg om de onderlinge verhoudingen ongewijzigd te laten. Het DB is gemachtigd om binnen de
programma’s te schuiven. Maar de gehele bijdrage die door de gemeente ter dekking wordt gegeven blijft
ongewijzigd en die wordt niet ter discussie gesteld.
De verbeterde liquiditeitsplanning volgt dit najaar.
De vergadering geeft aan het ingediende amendement niet te ondersteunen.
De heer Hümmels trekt het amendement in. Hij vraagt of de zaken die niet gerealiseerd zijn terug te
vinden zijn.
De heer Cazemier legt uit dat activiteiten die niet binnen de begroting van 2010 zijn uitgevoerd, binnen de
begroting van 2011 worden gebracht.
Over het lijstje van vier punten, zoals verwoord in het voorstel, wordt conform het voorstel van het DB
besloten, met daarbij het standpunt van de gemeente Almelo, zoals verwoord in het teruggetrokken
amendement, in acht genomen.
8. Ombuigingstraject Regio Twente
Hengelo steunt het voorstel voor de nieuwe financieringsstructuur geeft de heer Winter aan.
Ook Oldenzaal is akkoord met het voorstel. De heer Backhuijs geeft aan behoefte te hebben om dieper te
kijken naar de verschillende modellen van financiering. Hij vraagt wat bedoeld wordt met
‘gezondheidszorg’.
Losser heeft nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot de systematiek laat mevrouw
Schuddeboom weten. Ze vraagt wat de kosten zijn van de huidige afname. Losser wacht met
besluitvorming tot na de taakschouw.
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De gemeente Wierden zou besluitvorming liever eerder zien dan 17 november 2010 laat mevrouw Broeze
weten.
De heer Sijbom geeft aan dat de Hof van Twente niet instemt met de ambitie de taakstelling af te ronden
en dan pas over te gaan met de verdere uitwerking van scenario 1. Hof van Twente volgt het voorstel van
het DB niet.
Punt 2 ook onderwerp van discussie geweest bij de gemeenten Twenterand, Borne en Almelo.
De heer Briggeman vraagt naar de opvattingen van de portefeuillehouder.
De heer Cazemier geeft aan dat iedereen een aanvullende brief d.d. 29 juni heeft ontvangen waarin het
DB voorstelt om, gelet op het advies van de kerngroep financiën en gelet op de discussie binnen het
overleg van de portefeuillehouders Financiën, eerst de discussie te voeren over ambitie en taakschouw en
vervolgens naar aanleiding van de BMC-rapportage verder te kijken. Dat is pragmatisch gezien de meest
logische weg. Dat betekent niet dat de discussie over de principes die BMC voorstelt achter de horizon
verdwijnen en dat betekent ook niet dat punt 2 in het voorstel zoals het hier staat er uit hoeft. Maar de
uitwerking van scenario 1 vindt plaats na de takendiscussie van dit najaar.
De heer Winter is geïnteresseerd in de uitkomsten van de financiële structuur die BMC voorstelt.
De heer Backhuijs heeft de brief niet ontvangen. In het BMC-voorstel worden nadelen genoemd aan
zowel de regiokant als aan de gemeentelijke kant. De heer Backhuijs vindt dat dat soort aspecten
meegenomen moeten worden in de afweging. Hij is akkoord met het voorstel eerst de taakschouwing uit
te voeren.
Mevrouw Schuddeboom sluit zich aan bij de woorden van de heer Backhuijs.
Mevrouw Broeze, de heer Sijbom en de heer Hümmels vragen aandacht voor de omschrijving van punt 2.
De heer Hümmels vindt het belangrijk dat gestreefd wordt naar een sterkere Regio.
De voorzitter legt uit dat het advies van de portefeuillehouders overgenomen wordt. Dat advies luidt:
De kerngroep stelt voor dat eerst de uitkomst van ambitie en taakschouw afgewacht wordt, alvorens
afspraken te maken voor nader onderzoek. Punt 2 wordt conform dat advies geherformuleerd.
De effecten aan gemeentelijke kant moeten meegenomen worden zoals voorgesteld door de heer
Backhuijs geeft de heer Cazemier aan.
De voorzitter besluit met de opmerking dat er veel werk is verzet door de mensen van de Regio Twente.
Zij verdienen een groot compliment.
Besloten wordt conform voorstel.
9. Nieuw treasurystatuut
Besloten wordt conform voorstel.
e

10. 1 Berap
Mevrouw Broeze vraagt of Regiobranding en TBT wordt samengevoegd. Verder vraagt ze of bij het
project A1 zone benadrukt kan worden dat het ook gaat om andere gemeenten dan enkel Apeldoorn,
Deventer en Enschede.
Het TBT en Regiobranding is niet hetzelfde maar wordt wel heel erg goed op elkaar afgestemd geeft de
voorzitter aan.
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Het verzoek van mevrouw Broeze voor wat betreft het project A1 zone neemt de voorzitter mee om er
even serieus naar te laten kijken.
Mevrouw Schuddeboom was ook bij het overleg over de A1 zone. Ze benadrukt het belang van
afstemming en vraagt daar aandacht voor.
De heer Geerdink vraagt of er in 2010 niet te veel betaald wordt voor de prijs- looncompensatie of dat er
nog een correctie plaats moet vinden. De heer Cazemier legt uit dat compensaties in het ene jaar hoger
e
kunnen zijn dan in het andere jaar. In de 1 berap worden de meest feitelijke ontwikkelingen tot
verantwoording gebracht.
De heer Winter is voorstander van sturen op uitzonderingen. Op zich is de Berap een helder document,
maar toch kan het eenvoudiger door aan te geven waar grote afwijkingen zitten.
De heer Cazemier neemt deze opmerking mee om te kijken of het korter en krachtiger kan. In de
aanbiedingsbrief worden zaken overigens al kort en krachtig aangegeven. De heer Hümmels geeft daarop
aan er geen voorstander van te zijn om alleen afwijkingen te melden.
Besloten wordt conform voorstel.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Geerdink vraagt of het mogelijk is een middag of paar uur te organiseren waarin van de
ambtelijke kant technische kant informatie verkregen wordt over hoe stukken in elkaar zitten. Dit heeft hij
eerder gevraagd. De voorzitter geeft aan dat hij zelf het initiatief kan nemen om een afspraak in te
plannen.
De heer Cazemier informeert de aanwezigen dat binnen het portefeuillehoudersoverleg Financiën is
afgesproken dat de stukken van de kerngroep ruimer verspreid zullen worden.
De heer Hümmels vraagt of het mogelijk is om eerder discussies te hebben over belangrijke zaken dan
pas tijdens de regioraadvergadering. Volgens de voorzitter komt het niet voor dat men pas bij de
regioraad geconfronteerd wordt met stukken. De structuur waarin vergaderd wordt, ziet erop toe dat
informatie via andere wegen reeds eerder komt. Hij neemt de opmerking mee voor overleg met de
secretaris.
De heer Winter las in een verslag van de Bestuurscommissie Netwerkstad over shared services en dat
hiervoor binnen de bestuurscommissie vier kansrijke thema’s zijn gevonden. Hij vraagt, vanuit
bezuinigingsoptiek, om welke thema’s het gaat.
De voorzitter legt uit dat ‘shared services’ te maken heeft met bedrijfsvoering voor de regio. Er ligt een
samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal gemeenten die dit ‘shared services’ ontwikkelen.
Netwerksteden nemen deel aan het overleg Bestuurscommissie Netwerkstad. Discussies in dat overleg
komen niet terug in de regioraad.
De heer Kerckhaert vult aan dat de ontwikkeling is begonnen bij een aantal gemeenten. Een gezamenlijk
belastingkantoor is het eerste initiatief van drie gemeenten. Het wordt interessant als meer gemeenten
mee willen doen. In de Bestuurscommissie Netwerkstad worden geen besluiten in juridische zin genomen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.26 uur.
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