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Voorwoord
Bij het verschijnen van de programmabegroting 2015 is Regio Twente volop in beweging. Daarnaast
zijn er in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat we medio 2014 een nieuw
dagelijks bestuur en een nieuwe regioraad mogen verwachten met nieuwe voornemens voor de
bestuursperiode 2015-2018. Dat maakt dat de ontwikkelingen voor 2015 voor een belangrijk deel nog
onzeker zijn. Vast staat wel dat twee ontwikkelingen die in 2013 gestart zijn sterk de ontwikkelingen in
2015 zullen bepalen: de vernieuwing van de Twentse samenwerking en de bezuinigingen.
In 2013 en 2014 zijn de 14 Twentse gemeenten een traject gestart voor het herijken van hun
samenwerking. Aanleiding was het op handen zijnde wegvallen van de WGR+ status met de
bijhorende wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. De wil om samen te werken in
Twente is sterk. Door de economische crisis, bezuinigingen bij overheden, de decentralisatie van
taken naar gemeenten, globalisering, demografische ontwikkelingen en na rijksbesluitvorming over de
afschaffing van de WGR+ en daarmee gepaard gaande overheveling van de Brede Doeluitkering op
het gebied van mobiliteit groeit de behoefte aan krachtenbundeling waar het gaat om
belangenbehartiging en het op de kaart zette van Twente als innovatieve, ondernemende en
technologische kansregio, zowel bij de gemeenten als bij en tussen andere maatschappelijke
organisaties.
In 2013 en 2014 zijn al nieuwe taken bij Regio Twente ondergebracht: de salarisadministratie voor de
Netwerkstad gemeenten en Kennispunt Twente. Daarnaast werkt de kwartiermaker voor de nieuwe
Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) vanuit Regio Twente. In de verdere
uitwerking van de bestuurlijke samenwerking in 2014 wordt duidelijk welke taken Regio Twente in
2015 voor de Twentse gemeenten uit gaat voeren. Op dit moment zijn dat GGD/gezondheid,
arbeidsmarkt, recreatie en toerisme, duurzaamheid, recreatieve voorzieningen, economie, innovatie
en verkeer en vervoer.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zullen de nieuwe raden en colleges de vorm en
inhoud van de samenwerking verder gaan invullen. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor aan de
regioraad en de colleges van burgemeester en wethouders van de Twentse gemeenten de notitie
‘Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking’ aangeboden. De belangrijkste voorstellen hieruit
zijn: De Twentse gemeenteraden krijgen een belangrijke rol in de regionale samenwerking. Dat zou
kunnen via een Twente(be)raad die samengesteld is op basis van politieke fracties in de
gemeenteraden. De Twenteraad stelt kaders voor de onderwerpen waarop samengewerkt wordt.
Besluiten en verordeningen worden bekrachtigd door de gemeenteraden. De dagelijkse aansturing
van de nieuwe Twentse samenwerking gebeurt door, per onderwerp, portefeuillehouders in een
portefeuillehoudersoverleg. De voorzitter daarvan treedt op als regionaal portefeuillehouder. Een
nieuw te vormen samenwerkingsorganisatie (‘Twente Bedrijf’) heeft geen eigen taken, maar is een
efficiënte ‘landingsplaats’ is voor verschillende bestaande en toekomstige samenwerkingsdossiers,
zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Het ‘Twente Bedrijf’ is geen klassieke organisatie, gevestigd in een
kantoorgebouw, maar een flexibele organisatie die zich door heel Twente beweegt. De uitwisseling
van kennis en capaciteit versterkt de afzonderlijke organisaties. Gemeentesecretarissen sturen de
organisatie aan.
Met de Agenda van Twente en de Innovatiesprong wordt geïnvesteerd in het duurzaam versterken
van Twente als topinnovatieve kennisregio. Die investering geeft de komende jaren een sterke impuls
aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio.
Daarnaast voert Regio Twente een forse bezuinigingstaak uit. Van 2014 tot en met 2017 wordt ruim
€ 1,6 miljoen bezuinigd. Daarnaast vervalt de jaarlijkse bijdrage van € 603.000 van de provincie
Overijssel voor het onderhoud van de vier Twentse recreatieparken, de recreatieve fietspaden en het
fietsnetwerk in Twente. De regioraad heeft in februari 2014 ingestemd met het door het dagelijks
bestuur van Regio Twente voorgestelde bezuinigingspakket.
Enkele belangrijke bezuinigingen voor 2014 zijn:
• Aanpassing formatie afdeling jeugdgezondheidszorg in verband met krimpende populatie aantal
jeugdigen (€ 220.000);
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•
•
•
•
•

Inzet PIOFACH1 diensten vanuit domein bedrijfsvoering (€ 50.000);
Niet vervullen vacatures bij domein Leefomgeving (€ 40.000);
Minder inhuur derden bij domein Leefomgeving (€ 10.000);
Procesinnovatie / digitalisering / audits primaire processen / efficiënter inrichten primaire
processen (€ 45.000);
Neerwaarts bijstellen van de huur van het Twentehuis (€ 170.000).

Ook in 2015 worden enkele belangrijke ombuigingen doorgevoerd (naast of bovenop 2014):
• Spreiding consultatiebureaus (€ 120.000, betreft eerste resultaat);
• Procesinnovatie / digitalisering / audits primaire processen / efficiënter inrichten primaire
processen (€ 100.000 extra ten opzichte van 2014);
• Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering (€ 100.000 extra ten opzichte van 2014).
Bestuurlijke vernieuwing en bezuinigingen hebben in 2013 en 2014 een ontwikkeling ingezet waarbij
Regio Twente omgevormd wordt tot een flexibele netwerkorganisatie van en voor de 14 Twentse
gemeenten, het ‘Twente Bedrijf’. Deze organisatie is niet meer gebonden aan een locatie. Een
organisatie die veel meer faciliterend is dan beleidsbepalend. In 2015 zullen deze nieuwe organisatie
en de nieuwe werkwijze al zichtbaar zijn. Daarmee ontwikkelt Regio Twente zich verder tot een
dienstverlenende organisatie en een spin in het web van de Twentse samenwerking, gericht op het
duurzaam versterken van onze innovatieve kennisregio en het leveren van een bijdrage aan een
optimale dienstverlening van de Twentse overheden aan de samenleving.

Gemeentelijke bijdrage
Ondanks het feit dat er, conform afspraak, geen sprake is van enig nieuw beleid stijgt de
gemeentelijke bijdrage 2015 met € 500.613, zijnde 2,1%, ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage
2014 (na wijziging). Deze stijging is grotendeels het gevolg van de volgende wijzigingen:
• de geraamde looncompensatie (+ € 415.094) en prijscompensatie (+ € 154.975) volgens de
voorspelling van het Centraal Plan Bureau.
• de ombuiging 2015 (- € 275.000);
• het wegvallen van het geraamde financieringsresultaat (+ € 340.000);
• de teruggave digitaal dossier (- € 227.000).
Voor een nadere specificatie van de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt hier kortheidshalve
verwezen naar hoofdstuk 9 ‘Financiële toelichting’ (paragraaf 9.3).

Enschede, 14 april 2014
Het dagelijks bestuur van Regio Twente

1

PIOFACH afkorting voor 'Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en
Huisvesting’ , een verzamelterm voor activiteiten die Regio Twente moet verrichten die niet het primaire proces zijn.
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1.

Inleiding

1.1

De programmabegroting

Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programmabegroting voor. Ze volgt hiermee de
richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor
gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard.
De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een
kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die
gelden. Op deze wijze ondersteunt ze de regioraad bij de uitvoering van zijn controlerende taak.
Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld:
Begroting
Beleidsbegroting
Financiële
begroting

1.2

1. Programmaplan
2. Paragrafen
3. Overzicht van baten en
lasten en de toelichting.
4. Uiteenzetting van de
financiële positie en de
toelichting.

Jaarstukken
Jaarverslag
Jaarrekening

1.
2.
3.
4.

Programmaverantwoording
Paragrafen
Programmarekening
Balans

Leeswijzer

Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting.
In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de
programmabegroting beschreven, aangevuld met een samenvatting en het door het DB aan de
regioraad voorgelegde besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het
schetst een beeld van Regio Twente.
Beleidsbegroting
De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende subprogramma’s en paragrafen. In de
programma’s en subprogramma’s (hoofdstuk 4 t/m 7) wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten
en de manier waarop Regio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door
BBV verplichte, volgende drie w-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat doen we ervoor?
3. Wat gaat het kosten?
De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of
meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma.
De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcomegegevens’ die nodig zijn
voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de
subprogramma’s die bij het betreffende programma horen, of in het programma zelf als geen
subprogramma’s aanwezig zijn.
De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma respectievelijk het
subprogramma worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken.
De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten
vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht
in de financiële positie van Regio Twente. Dit betreft weerstandsvermogen en risicobeheersing,
onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid.
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Financiële begroting
Door vaststelling van de begroting autoriseert de regioraad het DB en de bestuurscommissie tot het
doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s.
Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2015
en de meerjarenraming 2016-2018 vormen samen het deel van de programmabegroting dat ten
grondslag ligt aan de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de
jaarrekening door de accountant. Onderstaand het overzicht van lasten en baten voor het jaar 2015.
Domein

Programma

Gezondheid

GGD breed
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering
Algemene Gezondheidszorg
Totaal

€ 1.029.833 €
€ 16.273.288 €
€
887.932 €
€ 6.248.693 €
€ 24.439.747 €

Leefomgeving

Sociaal Ec. sterk Twente
Recreatieve voorzieningen
Bereik baar Twente
Duurzaam Twente
Netwerk stad
AvT / IPT
Totaal

€ 5.814.877 € 4.497.956
€ 2.710.026 € 1.116.982
€ 52.157.933 € 51.892.300
€
307.568 €
€
805.810 €
25.000
€ 6.281.535 € 6.281.535
€ 68.077.750 € 63.813.774

Incl. bestuur en overig

€

2.652.082 €

Bezuiniging 2015

€

- €

Bedrijfsvoering

Totaal

Lasten*

Baten*

525.000
2.013.333
122.000
3.302.026
5.962.359

Gem.
bijdrage

Per **
inwoner

€
504.833 € 0,81
€ 14.259.955 € 22,76
€
765.932 € 1,22
€ 2.946.667 € 4,70
€ 18.477.388 € 29,49
€
€
€
€
€
€
€

1.316.921
1.593.043
265.633
307.568
780.810
4.263.976

€
€
€
€

2,10
2,54
0,42
0,49

€
€

5,56

986.306 €

1.665.776 €

2,66

275.000 €

275.000- €

0,44-

€ 95.169.579 € 71.037.439 € 24.132.140 € 37,27

* betreft de som van alle lasten en baten op productniveau / projectniveau.
** aantal inw oners per 1-1-2014 zijn vastgesteld op 626.495. Het bedrag per inw oner is exclusief de bijdrage aan Netw erkstad.
De uitgaven verbonden aan Netw erkstadactiviteiten w orden op basis van een ander inw oneraantal toegerekend.
De uitgaven van de Jeugdgezondheidszorg w orden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een
indicatie van het bedrag per inw oner.

Opmerking
Waar in deze begroting de bestuurlijk verantwoordelijke genoemd wordt, is dit de zittende bestuurder
ten tijde van het opstellen van de begroting. Na de gemeenteraadsverkiezing zal de bestuurlijke
verantwoordelijkheid kunnen wijzigen.
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2.

Vaststelling

De regioraad, het algemeen bestuur van Regio Twente, dient de programmabegroting 2015 als
geheel vast te stellen. Daarmee autoriseert de regioraad het dagelijks bestuur, de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid en de bestuurscommissie Netwerkstad tot het doen van de in de
programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van
inkomsten.
Tevens geeft de regioraad door vaststelling opdracht aan het dagelijks bestuur, de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid en de bestuurscommissie Netwerkstad om de opgenomen programma’s, het
daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages
en de jaarstukken vindt de verantwoording plaats.

Het algemeen bestuur van Regio Twente;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 april 2014;

BESLUIT

tot vaststelling van:

a.

de programmabegroting 2015, waarin o.a. opgenomen de verhoging van de gemeentelijke
bijdrage met € 13.606 in het kader van GGD Rampenopvangplan (GROP). In de begroting
2015 van de Veiligheidsregio Twente is in dit kader een zelfde verlaging opgenomen.

b.

het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2015 (zie bijlage 4a), met dien verstande dat
het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 24.132.140) in principe
ongewijzigd zal blijven. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een
gewijzigde kostentoerekening van apparaatskosten in de productenraming 2015 die in
december 2014 verschijnt.

en neemt kennis van:

c.

de in de paragrafen genoemde risico’s.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente van
2 juli 2014.

Het algemeen bestuur van Regio Twente,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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3.

Regio Twente

3.1

Kennisregio Twente

Twente is een stedelijke regio waarbinnen het bruist van de creativiteit in een prachtige omgeving.
Een regio met een sterke identiteit en een voor Nederland en Europa prachtig technisch profiel. Er is
ruimte in Twente voor innovatief ondernemerschap en er liggen volop kansen. Kansen op het gebied
van de hightech systemen en materialen en ook voor logistiek en toerisme. Maar, Twente is ook een
kwetsbare regio gezien het gemiddeld inkomen en de werkgelegenheid. Beide blijven achter bij het
Nederlands gemiddelde. Twente verdient een overheid die zich samen met ondernemers,
onderzoekers en onderwijs sterk maakt voor de regio. Een overheid die slim samenwerkt, zodat de
dienstverlening aan onze samenleving zo goed mogelijk verloopt. Daar zetten wij vanuit Regio Twente
vol op in. Ook in deze dynamische tijd. Er is veel in beweging in onze samenleving, ook binnen
Twente en Regio Twente.

3.2

Dienstverlenende netwerkorganisatie

Als samenwerkingsverband van en vóór de 14 Twentse gemeenten (verlengd lokaal bestuur) is Regio
Twente actief op diverse terreinen: gezondheid (GGD Twente), verkeer en vervoer, economie en
innovatie, recreatie en toerisme, duurzaamheid en de lobby voor Twente bij de EU in Brussel. Ze
onderhoudt nauwe relaties met de rijksoverheid in Den Haag, de provincie Overijssel en met de EU.
Ook speelt Regio Twente een belangrijke rol bij het actief promoten van het merk Twente als
vooraanstaande kennisregio, zowel landelijk als in Europa.
Daarnaast neemt Regio Twente deel aan de verdere inrichting van het ‘Shared Services Netwerk
Twente’ van de Twentse gemeenten. Zo verzorgt ze de salarisadministratie van de Netwerkstad
gemeenten en de Veiligheidsregio Twente. Voor Twente Mobiel, Kennispunt Twente en de
Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente is Regio Twente gastheerorganisatie. Op al deze
terreinen werkt Regio Twente als dienstverlenende netwerkorganisatie steeds samen met de
gemeenten en maatschappelijke partners. Klant- en resultaatgericht werken, innovatie en kwaliteit in
onze producten en diensten staan in ons werk steeds centraal.

3.3

Innovatieve regio versterken

Regio Twente levert met haar inzet een bijdrage aan het versterken van Twente als een innovatieve,
ondernemende en internationaal georiënteerde kennisregio. Een duurzame en vitale regio waar ruimte
is voor kennisontwikkeling en innovatief ondernemerschap, maar ook een regio waar rust en ruimte is
om gezond te leven, te werken en te recreëren. Deze bijdrage komt grotendeels tot stand op basis
van de programma’s ‘Agenda van Twente’ / ‘Innovatiesprong Twente’, ‘Twentebranding’, het
‘Regionaal Mobiliteitsplan Twente’ en de ‘Bestuursagenda Gezondheid’.

3.4

Twentse samenwerking bevorderen

Door belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen - de economische crisis, bezuinigingen bij
overheden, de decentralisatie van taken naar gemeenten, globalisering en demografische
veranderingen en vergrijzing - groeit de behoefte aan samenwerking in Twente, zowel bij de
gemeenten als andere maatschappelijke organisaties. Regio Twente is een belangrijke aanjager van
het verder versterken van de samenwerking in de regio, niet alleen tussen de 14 gemeenten, maar
ook tussen en met andere maatschappelijke sectoren.
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3.5

Overzicht van lasten en baten
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Toelichting op de programma’s
4.

Domein Gezondheid
Domein
Programma
Portefeuillehouder
Programmamanager

4.1

: Gezondheid
: Gezondheid
: J.H. Coes
: drs. Th.N.J. van Rijmenam

Inleiding

Een goede gezondheid is voor mensen van groot belang. Op basis van de Wet publieke gezondheid
(Wpg) hebben gemeenten een taak in het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid
van haar burgers. Voor de uitvoering van deze taken draagt GGD Twente zorg.
In de bestuursagenda ‘Publieke gezondheid 2012-2015’ zijn de rol, positie en ambities van GGD
Twente voor deze periode benoemd. De Bestuursagenda is leidraad voor de programmatische
speerpunten van de GGD.
Aangezien gemeenten overwegend tevreden zijn met de geleverde diensten is het uitgangspunt dat
de GGD geen andere dingen gaat doen, maar wel anders. Met behoud van de uitgangspunten:
 ־dichtbij gemeenten en burgers staan;
 ־diensten bieden vanuit professionele deskundigheid;
 ־de GGD als gemeenschappelijke dienst voor alle Twentse gemeenten en de GGD als onderdeel
van de gezondheidszorg.
GGD Twente krijgt het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde Twentse samenleving
als missie mee.
Ter concretisering van het bovenstaande zijn in deze programmabegroting de speerpunten
gehandhaafd van de eerdere jaren. De voortgang van de speerpunten wordt via de reguliere
verantwoording gedeeld. Daarnaast zijn de speerpunten jaarlijks getoetst op hun actualiteitswaarde.
GGD Twente is primair een uitvoeringsorganisatie. Dit houdt in dat verreweg het grootste deel van de
(financiële) inzet plaatsvindt in going concern taken. Daarbij hebben de programmatische speerpunten
in de bestuursagenda een meerjarig karakter. Dit geheel brengt met zich mee dat een
programmatische vertaling op jaarschijfniveau met specifieke voor dat jaar geldende activiteiten en
indicatoren lastig is. We willen ervoor waken om meer operationele activiteiten en indicatoren op te
nemen. Deze zijn expliciet opgenomen in de productenraming.
In de voorbereidingen in 2014 voor de bestuursagenda 2016-2019 zal aandacht worden geschonken
aan juist dit aspect, met het doel een verkenning om te komen tot een bestuursagenda met jaarlijkse
prioritering/accentuering.
Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en financiële
dilemma’s. Een (ver)nieuwe(nde) aanpak door gemeenten is noodzakelijk om al die uitdagingen aan
te gaan. Preventie/vindplaats/informatie zijn begrippen die in al die verantwoordelijkheden een plek
hebben.
GGD Twente ziet naast en in het verlengde van de gemeentelijke opgaven, ontwikkelingen die invloed
(gaan) hebben op onze rol en positie binnen de samenleving. Wij moeten oog hebben voor groepen
burgers die moeite hebben om de moderne communicatiemiddelen bij te benen. Maar ook de kritische
burgers die niet langer uitgaan van het ‘natuurlijke gezag’ van de overheid. Vervolgens hebben
(keten-)partners, als gevolg van al deze ontwikkelingen, andere verwachtingen ten aanzien van de
GGD.
In het verleden heeft de GGD door middel van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld de
Academische werkplaats, proactieve Soa/Sense aanpak) en innovaties (TGV, adolescenten
contactmoment) adequate antwoorden geformuleerd. De verschuivingen bij overheid en
veranderingen in de maatschappij vereisen wederom om een innovatie aanpak van de GGD in al zijn
facetten. Dit kan betrekking hebben op onderzoeken, interventies en advisering maar ook op
organisatie, personeel en sturing.
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GGD Twente wordt geconfronteerd met aanhoudende bezuinigingen. De realisatie van de huidige
ambities en de voorgenomen activiteiten kunnen beïnvloed worden door de aard en omvang van deze
bezuinigingen.

4.2

Toelichting op het programma

GGD Twente draagt zorg voor de uitvoering van taken die aan gemeenten zijn opgedragen. Daarbij
zal het er de komende jaren om gaan om de focus meer te leggen op mogelijkheden van mensen en
minder op mogelijke beperkingen door aandoeningen. Het uitgangspunt voor onze dienstverlening is
het versterken van een zelfredzame samenleving.
Het totaal aan activiteiten van de GGD is onder te verdelen in bevorderen, bewaken en beschermen
van de gezondheid.
Het bevorderen van de gezondheid krijgt vorm door de gemeente(n) te adviseren en te ondersteunen
bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid onder andere door epidemiologisch onderzoek. De
aandacht gaat daarbij met name uit naar kwetsbare doelgroepen.
We bevorderen en beschermen de gezondheid door het voorkómen en bestrijden/behandelen van
infectieziekten, zoals (vogel)griep, seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) en tuberculose
(TBC). Daarnaast behoren milieu-advisering, Inspecties Kinderopvang, advisering grootschalige
evenementen en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ, m.n. woningvervuiling) tot dit
onderdeel. Maar ook de arrestantenzorg, medisch technische onderzoeken en lijkschouwingen in het
kader van forensische dienstverlening.
In het geval van een ramp en/of crisis kunnen het leven en de gezondheid van vele personen en/of
grote maatschappelijke belangen in ernstige mate worden bedreigd of geschaad. In het GGD Rampen
Opvang Plan (GROP) zijn de taakverdeling en samenwerking bij vier relevante processen
(infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en
gezondheidsonderzoek) van de openbare gezondheidszorg bij crises en rampen beschreven. De bij
de uitvoering hiervan betrokken organisaties zijn de GGD en de Geneeskundige Hulpverlenings
Organisatie in de regio (GHOR). Door de éénhoofdige leiding van de directeur Publieke Gezondheid
zijn beiden organiek verbonden.
De zorg voor 0- tot 19-jarigen valt grotendeels onder het onderdeel bewaken. Per 1 januari 2015 wordt
een nieuw wettelijk basispakket van kracht. Hierin zijn gehandhaafd:
• alle kinderen in beeld houden;
• monitoren en signaleren;
• screenen;
• vaccineren;
• inschatten zorgbehoefte;
• tijdig hulp inschakelen.
Extra aandacht moet er zijn voor:
• versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren en normaliseren;
• samenwerken;
• toeleiden tot zorg;
• adviseren ten behoeve van collectieve maatregelen.
Als nieuwe taken zijn opgenomen:
• overgewicht/ondergewicht;
• kindermishandeling (inclusief het voorkomen van het shaken baby syndroom en vrouwelijke
genitale verminking);
• internetgebruik;
• schoolverzuim/ziekteverzuim/schooluitval.
De professional moet vervolgens in overleg met ouders bepalen wat wel en wat niet wordt
aangeboden. Het aantal contactmomenten en de momenten waarop deze plaatsvinden zijn dan ook
niet wettelijk vastgelegd.
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Wat willen we bereiken?
4.2.1 Maatschappelijke effect
Op basis van de prioriteiten die de 14 Twentse gemeenten hebben geformuleerd heeft GGD Twente
ambities geformuleerd. Deze ambities sluiten aan bij de kernwaarden uit de missie en de
bestuursagenda:
bevorderen:
1. minimaal net zo lang gezond leven als het landelijk gemiddelde;
2. bevorderen van gelijke kansen op gezondheid in Twente;
3. bevorderen van de gezondheid van ouderen;
bewaken:
4. jeugd in staat stellen een gezond leven te leiden;
5. op basis van inzicht in de gezondheidstoestand tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen en
bedreigingen;
beschermen:
6. beschermen van inwoners die buiten de reguliere hulpverlening vallen;
7. voorkomen en reduceren van infectieziekten en andere bedreigingen uit de omgeving.
Deze ambities wil de GGD realiseren met de door gemeenten opgedragen taken in het kader van de
Wet publieke gezondheid (Wpg) en daarbij accenten aan te brengen die hieronder als speerpunten
worden benoemd.

4.2.2 Toelichting maatschappelijke effecten
Om handen en voeten te geven aan de ambities met betrekking tot bovengenoemde maatschappelijke
effecten zijn bij elk van de elementen speerpunten benoemd waaraan we extra aandacht schenken.
Per speerpunt zijn de activiteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan het behalen van de
ambities. En vervolgens zijn de indicatoren aangegeven waaraan het behalen van deze ambities kan
worden afgelezen.
Bij de hierna genoemde speerpunten laten wij de reguliere activiteiten zoals die hiervoor bij de
toelichting op het programma zijn geschetst, buiten beschouwing. Ondanks dat deze activiteiten het
leeuwendeel uitmaken van de uitvoeringspraktijk van de GGD, beschouwen we dit als ‘going concern’.
In de programmabegroting willen we ons inhoudelijk beperken tot de accenten voor het jaar 2015.
Uiteraard kunnen de speerpunten en het behalen van de genoemde ambities daarin, qua activiteiten,
verweven zijn met de reguliere activiteiten. Dat komt tot uitdrukking bij het benoemen van de
activiteiten per speerpunt.
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Bevorderen van de gezondheid in Twente
Wat willen we bereiken?
1

Verbetering ketenzorg

Ook voor GGD Twente geldt dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van (zorg)partners, elk
met een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Door herverdeling van verantwoordelijkheden wordt er een appèl gedaan op een integrale kijk/aanpak,
waarbij de rollen van de GGD divers zijn. Het rijksbeleid verschuift naar het inrichten van een gezonde
leefomgeving, waardoor zowel een andere aanpak van interventies vereist is, maar vooral ook de
integrale kijk en verbinding met en binnen andere beleidsterreinen. In een bredere context is herijking
van de publieke taak in relatie tot curatieve gezondheidszorg aan de orde.
Voor 2015 geldt dat er geen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld maar dat reeds ingezette
werkwijzen hun beslag krijgen en geborgd worden in de reguliere uitvoeringspraktijk.
Het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg en de samenhang met de nieuwe taken die
gemeenten met ingang van 2015 hebben in het kader van de Jeugdwet zullen van invloed zijn op de
werkzaamheden. In het koersdocument ‘Specialist in het gewone’ wordt aan de hand van vier
denkrichtingen geschetst op welke wijze de jeugdgezondheidszorg op deze ontwikkelingen wil
anticiperen. Dit zijn geen zaken die in een jaar tijd te realiseren zijn; in 2014 is een start gemaakt en
realisatie zal na 2015 doorlopen. Daarbij zal er een zeker spanningsveld kunnen ontstaan tussen de
ambities en mogelijke bezuinigingen.
Wat doen we ervoor?
• Uitvoering van het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg, in samenhang met de nieuwe taken
van gemeenten in het kader van de Jeugdwet.
• Participatie in lokale zorgstructuren rond passend onderwijs.
• Hanteren van een uniforme werkwijze voor het begeleiden van schoolverzuim, ziekteverzuim en
schooluitval, in samenwerking met gemeentelijke afdelingen leerplicht en de scholen.
• Activiteiten gericht op integrale aanpak van gezondheidsproblemen, waarbij aandacht voor ouderen
blijvend aandacht heeft, en er een extra accent wordt gelegd op risicogroepen.
• Blijvend accent op de GGD-rol van ontwikkelaar, adviseur en ondersteuner voor gemeenten en
intermediair (makelaar) tussen gemeenten, financiers en leveranciers van zorg.
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Deelname in de zorgstructuur passend
onderwijs.

Deelname in de
zorgadviesteams in het
primair en voortgezet
onderwijs.

De JGZ neemt in alle
scholen deel in de
zorgstructuur passend
onderwijs.

Samenwerking met huisartsen.

Eerste initiatieven voor
gezamenlijke nascholing
zijn genomen.

2 gezamenlijke
nascholingsbijeenkomsten.

Implementatie van Landelijke Eerstelijns
Samenwerkings Afspraken (LESA’s) tussen
JGZ en eerste- en tweedelijns
voorzieningen.

Geen.

Geïmplementeerd.
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Wat willen we bereiken?
2.

Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger

Het landelijk beleid verschuift meer en meer naar eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun
leefstijl. Daarbij zijn burgers zelf in staat keuzes te maken. Insteek is het inrichten van een
leefomgeving waardoor het gemakkelijker wordt om te kiezen voor een gezonde leefstijl.
In het verlengde hiervan zal er aandacht worden besteed aan de verschuiving van aanbodgerichte
dienstverlening naar een meer klant- en vraaggerichte benadering. Uitdaging hierbij is om de
dienstverlening dicht bij de burger aan te bieden.
Wat doen we ervoor?
• De uitvoering van de JGZ-contactmomenten sluit aan bij de vraag en behoefte van ouders en
jongeren, op inhoud, vorm (individueel of groepsconsult) en in tijd (verruiming openingstijden en
mogelijkheid om zelf afspraak te plannen).
• Verbeteren digitaal contact met burgers met specifieke aandacht voor het gebruik van nieuwe
media o.a. een digitaal spreekuur.
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Aansluiting van de Contactmomenten op de
behoefte van de klant (flexibilisering
contactmoment).

13 vaste
contactmomenten.

Aantal
contactmomenten wordt
samen met de ouder /
verzorger bepaald. Met
handhaving van 4
contactmomenten
binnen onderwijs.

Bijeenkomsten van focusgroepen met ouders
voor input rond JGZ-thema’s.

Geen.

3 bijeenkomsten met
focusgroepen.

Onderzoek met betrekking tot de
mogelijkheden van een gezamenlijk callcenter
SOA van ggd’en.

Onderzoeksfase.

Resultaat beschikbaar.
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Bewaken van de gezondheid in Twente
Wat willen we bereiken?
3.

Vergroten risicobeheersing

Het delen van kennis en informatie over bedreigingen is een belangrijk onderwerp in de uitoefening
van publieke taken op het terrein van veiligheid, risicobeheersing en gezondheid. De GGD streeft naar
het verbeteren van die kennisdeling zowel binnen de organisatie als met ketenpartners.
Vroegtijdige signalering en analyse van gezondheidsrisico’s
Vroegtijdige signalering en analyse hebben een preventief effect. De GGD wil hierop meer inzetten.
Inspecties in overleg met gemeenten op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd.
Advisering gemeenten op het terrein van technisch hygiënische aspecten bij de organisatie van
grootschalige evenementen (C-nivo).
Adequaat voorbereid zijn op crises en rampen
De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire
organisatie van hulpdiensten bij de verlening van hulp bij ongevallen en rampen. Dit is te realiseren bij
een op niveau blijven van de financiering. In dit verband is het zoeken van samenwerking met andere
GGD-en van belang.
Wat doen we ervoor?

• Verrichten van onderzoek naar en versterken van de rol van de JGZ als ketenpartner in het CJG en
binnen het nieuwe jeugdstelsel.
• Regelmatige training van medewerkers betrokken bij de rampenopvang, met andere GGD-en.
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Rol van de JGZ in het nieuwe jeugdstelsel.

Deelname in pilots
transformatie jeugdzorg.

Bekend met rol(len) in
het nieuwe jeugdstelsel.

Gezamenlijke training met andere GGD-en.

Niet gezamenlijk.

Tweemaal per jaar.
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Wat willen we bereiken?
4.

Verbetering (externe) informatievoorziening

De GGD richt zich op:
o verder versterken van de informatievoorziening aan gemeenten;
o versterken informatievoorziening aan de burger;
o intensiveren van de informatie-uitwisseling met ketenpartners.
Wat doen we ervoor?
• Kennisverzameling, uit in- en externe bronnen, en analyse ten behoeve van informatie aan
gemeenten/scholen/ketenpartners.
• Doorontwikkelen Twentse Gezondheids Verkenning
• Website GGD toegankelijk maken voor de burger.
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Beschikbaarheid, per gemeente, van
rapporten met (beleids)informatie over de
JGZ-bevindingen.

14 (1 per gemeente) op
basis van E-movo.

14 (1 per gemeente),
naast E-movo gegevens
en Jeugdmonitor ook
andere
beleidsinformatie.

Doorontwikkelen van experimenten met
eigenaarschap kinddossier.

JGZ is eigenaar
kinddossier.

Experimenten met
eigenaarschap
kinddossier door
ouders.

Keurmerk “drempelvrije” website GGD.

Niet aanwezig.

Behaald.
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Beschermen van de gezondheid van de Twentse burger
Wat willen we bereiken?
5.

Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik

De GGD heeft aandacht voor doelgroepen voor welke de kans op achterblijvende gezondheid groot is.
Binnen deze doelgroepen zijn risicogroepen te onderkennen die, vanwege een cumulatie aan
problematiek en/of leeftijdsgebonden factoren, extra aandacht eisen. Onze focus richt zich op:
Bereik mensen met lage SES
De gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is slechter dan van
mensen met een hoge SES. Interventies bereiken vaak niet die groepen die dit het meest nodig
hebben, waardoor de verschillen groter (dreigen) te worden. Deze problematiek doet zich niet alleen
voor op het terrein van gezondheid, maar vaak is er sprake van een cumulatie van problematiek. De
grootste winst in gezondheid is echter juist wel te behalen bij deze groep(en).
Bereik Twentse Jeugd
De JGZ heeft contact met alle kinderen in de regio Twente, waardoor tijdige signalering, toeleiding tot
zorg en lichte hulp mogelijk is. De vanzelfsprekendheid van de overheid als gezaghebbende instantie,
neemt af. Dit is bij het verkrijgen van draagvlak voor vaccinaties gebleken. Dit vergt een andere wijze
van communicatie.
Bereik ouderen in Twente
Ouderen vormen een belangrijke groep voor het behalen van gezondheidswinst. Vanwege de
demografische ontwikkeling neemt dit belang alleen maar toe. Inzicht in specifieke vraagstukken voor
ouderen en daaraan gekoppelde interventies vragen extra aandacht.
Wat doen we ervoor?
• Monitoren van gemeentelijke initiatieven over ouderen, met name in de relatie tussen ketenpartners
op het terrein van gezondheid.
• Met gebruikmaking van (interactieve) nieuwe media en communicatie-uitingen, geschikt voor
laaggeletterden, bereik vergroten van mensen met een lage SES.
• De uitvoering van de JGZ-contactmomenten sluit aan bij de vraag en behoefte van ouders en
jongeren, op inhoud, vorm (individueel of groepsconsult) en in tijd (verruiming openingstijden en
mogelijkheid om zelf afspraak te plannen).
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Opkomstpercentage contactmomenten JGZ.

93% geeft gehoor aan de
oproepen.

95% geeft gehoor aan
de oproepen.

Leesbaarheid website en brochures.

Website op B1 niveau.
Publieksmaterialen
gescreend op B1 en deels
hertaald.

Alle uitingen op niveau
B1 (leesbaar voor
laaggeletterden).

(Publieks)campagne, gericht op specifieke
doelgroep door het toepassen van sociaal
marketing en/of social media.

Geen campagnes.

Twee campagnes per
jaar.
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Wat willen we bereiken?
6.

Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen

De JGZ heeft de focus op de totstandkoming van een sluitende keten in de zorg en geeft hierbij
prioriteit aan vroegsignalering, inzet voor risicokinderen en opvoedingsondersteuning aan ouders.
Aan het bereik van groepen met een groter gezondheidsrisico zoals mannen die seks hebben met
mannen (MSM), jongeren prostituees/prostituanten, wordt extra aandacht geschonken.
Wat doen we ervoor?
• Deelname in de zorgstructuren in voorschoolse voorzieningen en passend onderwijs.
• Ervaringen uit de andere werkwijze met het contactmoment adolescenten
meenemen/implementeren in de andere contactmomenten in het onderwijs.
• Activiteiten gericht op risicogroepen in kader van infectieziekten.
Indicator

Huidig niveau (2013)

Ambitieniveau (2015)

Deelname in zorgstructuren voorschoolse
voorzieningen.

90% van de
voorzieningen.

100% van de
voorzieningen.

Deelname zorgstructuren passend onderwijs.

95% van de scholen.

100% van de scholen.

Campagnes gericht op preventie van
infectieziekten bij risicogroepen.

1 campagne.

2 campagnes.

Wat gaat het kosten?
4.3

Overzicht van lasten en baten

Programma Gezondheid

2015

2014

Totaal lasten
Totaal baten

€ 24.439.747
€ 5.962.359

€ 23.817.491
€ 6.429.012

Saldo

€ 18.477.388

€ 17.388.479

Verschil
€
-€

622.256
466.653

€ 1.088.909

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

4.4

Overzicht van lasten en baten per onderdeel

Gezondheid

Lasten

Baten

Saldo

GGD breed
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering
Algemene gezondheidszorg

€ 1.029.833
€ 16.273.288
€
887.932
€ 6.248.693

€
525.000
€ 2.013.333
€
122.000
€ 3.302.026

€
504.833
€ 14.259.955
€
765.932
€ 2.946.667

Totaal

€ 24.439.747

€ 5.962.359

€ 18.477.388

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.
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Gemeentelijke bijdrage Gezondheid

4%
76%

17%
3%

GGD breed
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering
Algemene Gezondheidszorg

4.5

Overzicht van lasten en baten per kostensoort

Gezondheid
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel derden
Rente / Afschrijving
Energie
Huur / pacht
Overige diensten / kosten
Overige ink.overdrachten
Kapitaallasten
Overhead: huisvesting
Overhead: centraal

Baten
Vergoeding derden
Diverse opbrengsten
Overdrachten Rijk
Overige ink.overdrachten
Reserveringen
Taakstellingen

Gemeentelijke bijdrage

2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.017.642
2.717.901
20.000
1.128.133
3.335.957
224.473
225.838
815.349
1.521.114
25.006.407

€
€
€
€
€
€
€

2.555.412
570.644
3.342.269
60.692
6.529.018

€

18.477.389

Incl. de lasten en baten van de afdelingen en hulpkostenplaatsen.
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5.

Domein Leefomgeving
Domein
Portefeuillehouders

Domein directeur

5.1

: Leefomgeving
: P.E.J. den Oudsten, mr. drs. R.G. Welten, drs. J. Bron,
P. van Zwanenburg, mr. R.S. Cazemier, H. van Agteren en
J.H.M. Hermans – Vloedbeld (Netwerkstad).
: dr.ing. G.J.M. Vos

Inleiding

Dit onderdeel van de programmabegroting 2015 vormt inhoudelijk een voortzetting van de
programmabegroting 2014. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke
regelingen-plus (Wgr-plus) worden afgeschaft. Dit betekent dat met ingang van deze datum de
verkeer- en vervoertaak geen wettelijke taak meer is van Regio Twente. Omdat bij het opstellen van
deze begroting nog niet duidelijk is of de kabinetsplannen door het parlement zullen worden aanvaard
en ook niet of de voorziene overgang van deze taken naar de provincie per 1 januari 2015 kan worden
gerealiseerd, is in overleg met provincie Overijssel besloten de begroting 2015 van Regio Twente op
te stellen gelijk voorgaande jaren, dus met inbegrip van de verkeer en vervoertaken. Mocht het
noodzakelijk zijn dat deze taken alsnog uit deze begroting moeten worden gehaald dat kan dat
middels een begrotingswijziging worden doorgevoerd. In verband met deze onduidelijkheid wordt in
deze begroting terughoudendheid betracht met het formuleren van nieuwe ambities.
De Bestuursagenda 2011-2014 met drie ambities blijft tot nader order uitgangspunt:
• een Sociaal Economisch sterk Twente
• een Bereikbaar Twente
• een Duurzaam Twente
De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid, de 4O’s in Twente is goed.
Daarbij wordt Regio Twente door onderwijzend, onderzoekend en ondernemend Twente steeds meer
gezien als het aanspreekpunt van de Twentse overheden.
De volgende vormen van samenwerking zijn het meest in het oog springend:
In 2013 heeft de zogenaamde Innovatiesprong gestalte gekregen. De Innovatiesprong beoogt Twente
te versterken/faciliteren in het zijn van innovatieve topregio met als speerpunt High Tech Systemen en
Materialen. Dit vormt de internationale ambitie van Twente. Daarnaast richten ondernemend,
onderwijzend en onderzoekend Twente en de Twentse overheden zich op de versterking van de
logistieke en toeristisch/recreatieve kansen voor Twente.
De Innovatiesprong wordt vanuit de O’s aangejaagd door de Economic Development Board Twente.
De Economic Development Board Twente is ontstaan uit de Strategy Board en de Economic Board.
Deze is in 2014 van start gegaan en bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties,
onderwijs-en onderzoekinstellingen en overheden. De nieuwe Board heeft als doel de economische
structuur van Twente te versterken.

Speerpunten
1. Sociaal Economisch sterk Twente
Het deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente kent de volgende speerpunten:
• innovatie
• arbeidsmarkt/Human Capital Agenda
• logistiek
• vrijetijdseconomie:
toerisme
recreatieve voorzieningen
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2. Bereikbaar Twente
Het deelprogramma Bereikbaar Twente beoogt een optimale interne en externe bereikbaarheid van
Twente over in elk geval weg, spoor en water. Bereikbaarheid is voor de economische structuurversterking en voor het laten draaien van de economische motor van de regio een essentiële
randvoorwaarde.
Het programma omvat ondermeer de volgende onderdelen:
• bereikbaarheid per openbaar vervoer
• bereikbaarheid per auto
• bereikbaarheid per fiets
• infrastructuur
• verkeersveiligheid
• goederenvervoer
• mobiliteitsmanagement en Beter Benutten
3. Duurzaam Twente
Het deelprogramma Duurzaam Twente beoogt een bijdrage te leveren aan de Europese, nationale en
gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Kern is focus aanbrengen in de kansrijke en verbindende
initiatieven in de regio en het gezamenlijk optrekken om van deze initiatieven een succes te maken.
De uitwerking van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid is medio 2012 gestart.
Binnen het programma wordt ingezet op:
• verduurzaming in de bestaande bouw
• duurzame mobiliteit
• aanboren nieuwe en besparen op bestaande energiebronnen
• dit alles komt samen bij de ontwikkeling van Smart Grids (slimme energienetwerken)
Uit oogpunt van effectiviteit en efficiency is dit programma direct gekoppeld aan het programma
sociaaleconomisch sterk Twente en nauw gelieerd aan innovatie.
Algemeen maatschappelijke effecten
Programma Netwerkstad
Het programma Netwerkstad valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie
Netwerkstad, die deel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. Bestuurlijk
opdrachtgever voor het programma is mevrouw J. Hermans, burgemeester van Almelo.
Samenwerking tussen gemeenten in het stedelijk gebied is nodig, omdat in regionaal verband niet alle
onderwerpen opgepakt worden die vooral voor het stedelijk gebied belangrijk zijn. Als onderwerpen
wel op de schaal van de 14 gemeenten worden opgepakt kan het soms wenselijk zijn om, vanuit een
stedelijk belang, een extra impuls te geven aan deze samenwerking. Samenwerking op het niveau
van de 14 gemeenten en gericht op Twente heeft in principe de voorkeur.
Internationaal
Voor de grensoverschrijdende samenwerking is Netwerkstad Twente lid van het verband MünsterOsnabrück-Netwerkstad Twente (MONT). Daarnaast is Netwerkstad Twente lid van Eurocities als
netwerk van grote steden in Europa voor het delen van kennis en het voeren van lobby.
De Internationale Agenda van Twente is een gezamenlijke agenda van de Twentse partners, te weten
ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheid, inclusief alle 14 gemeenten. Deze
agenda vloeit voort uit de missie van Twente. In 2020 wil Twente behoren tot de top 5 van meest
innovatieve, toptechnologische regio’s van Europa. Het EU-office in Brussel ondersteunt het
verwezenlijken van deze ambitie via drie strategische lijnen.
De hoge ambitie vraagt om een stevige inzet. Het EU Office Twente heeft daarbij een faciliterende en
intermediaire rol. In Twente hebben we een, voor Europa, uniek samenwerkingsverband tussen de
vier O’s: overheden, de sectoren onderwijs en onderzoek en ondernemingen.
Ondersteunend aan de ambities en deelprogramma’s:
• monitoring
• Twente positionering en branding
• lobby Den Haag en Brussel
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Om de effectiviteit van ons beleid te kunnen beoordelen en daar waar nodig bij te sturen, is monitoring
van belang. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding tussen onze eigen monitoringsinstrumenten
en de Twente Index.
Voor de positionering en branding van Twente is binnen de voorstellen van de Innovatiesprong een
afzonderlijk voorstel over Twentebranding door de regioraad vastgesteld.
De lobbyactiviteiten, zowel in Brussel als in Den Haag, leveren een belangrijke bijdrage aan het
realiseren van de Twentse doelen. In 2014 wordt onderzocht of en hoe de financiering van kantoor
Brussel vanaf 2015 ook regiobreed gedragen kan worden, zodat werkveld en financiering met elkaar
matchen.
Het programma Agenda van Twente / Innovatieplatform is vanwege zijn ondersteunend karakter vanaf
de programmabegroting 2013 opgenomen in de hiervoor aangeduide programma’s.
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
Rijk en regio hebben in 2014 de mogelijkheden verkend om het MIRT-proces voor alle partijen beter
te laten verlopen. Regio Twente heeft daaraan namens de 14 gemeenten bijgedragen.
In 2014 is een uitvoeringsprogramma voor de Gebiedsagenda Oost-Nederland gemaakt. Deze wordt
jaarlijks geactualiseerd en besproken in het Bestuurlijk Overleg MIRT voor Landsdeel Oost.
Regio Twente draagt hierin bij namens de 14 Twentse gemeenten.

5.2

Missie domein Leefomgeving

De missie van domein Leefomgeving luidt: ’In 2020 staat Twente bekend als een internationaal
toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving en behoort tot de Europese
topregio’s op het gebied van innovatie en technologie waarmee we samen werken aan een duurzame
versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente.’
De Twentse gemeenten bepalen het werkpakket van domein Leefomgeving. In de belangenbehartiging en andere zaken die regionaal spelen is de Twentse schaal de logische schaal om
uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Daarnaast is voor bovenlokale werkzaamheden ‘coalition
of the willing’ (rapport Kerckhaert) uitgangspunt. In 2015 is domein Leefomgeving goed in staat om via
een transparant kostprijsmodel dit besturingsmodel mogelijk te maken.

5.3

Trends en ontwikkelingen

Relevante trends zijn o.a.:
• demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening respectievelijk daling van de
bevolkingsomvang;
• decentralisatie van taken van rijk/provincie naar gemeenten, verdwijnen BDU als doeluitkering
voor verkeer en vervoer en centralisatie rijksdiensten in combinatie met bezuinigingen;
• terugtredende/faciliterende overheid en toenemend zelforganiserend vermogen van de
samenleving;
• de economische crisissituatie;
• doorzettende digitalisering, internationalisering en globalisering.
Belangrijke ontwikkelingen voor Twente zijn:
1. Sociaal Economisch sterk Twente:
• uitvoering Innovatiesprong inclusief krachtenbundeling ondernemend en
onderwijzend/onderzoekend Twente en de overheid (gemeenten, provincie) +
doorontwikkeling Kennispark als DE portal to innovation;
• uitvoering van de ontwikkelagenda Netwerkstad Twente met een horizon tot 2040;
• uitvoering van de economische motor Twente met de speerpunten innovatie (HTSM),
logistiek, toerisme en biobased economy in een groene leefomgeving;.
• uitbouw activiteiten Vereniging Port of Twente ter versterking van de logistieke ontwikkeling
van Twente;
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•
•

decentralisaties vanuit het Rijk, zoals de participatiewet die op 1 januari 2015 in werking
treedt;
nieuwe omgevingswet met een bundeling van verschillende milieuwetten.

2. Bereikbaar Twente:
• in 2013 is met name bij de grote rijksinfrastructuur een aantal belangrijke afspraken gemaakt
tussen Rijk en regio. Het betreft hier ondermeer de afspraken m.b.t. de verbetering van de
Twentekanalen, De verbreding van de A1 (Apeldoorn Zuid – knp. Azelo), het Tracébesluit
voor de N18, de aanpak van de N35 (Wierden-Zwolle). In 2014 en 2015 zal op basis hiervan
worden gewerkt aan de concretisering van deze afspraken en projecten;
• de verwachting is dat in 2014 het parlement besluit tot afschaffing van de Wgr-plusregio’s en
de overheveling van de verkeer- en vervoer taken en middelen naar de provincies. In 2015 zal
verdere uitvoering worden gegeven aan de consequenties die hieruit voortvloeien;
• verder uitvoering geven aan het in 2013 vastgestelde Regionaal Mobiliteitsplan Twente;
• start c.q. voortzetting voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van een treinverbinding
tussen Bielefeld (D) en Hengelo;
• indienen van een aantal active calls in het kader van het Europese TENT-T programma;
• mogelijke start realisatie nieuwe rijksweg N18 tussen Enschede en Groenlo eind 2015;
• met het oog op de geplande start van de verbreding van de A1 in 2017 zullen de diverse
benuttingsmaatregelingen op deze rijksweg in 2015 of uitvoering dan wel afgerond zijn;
• realisatie van de ontsluiting van de nieuwe laad- en loskade op XL-businesspark (die eind
2014 zal worden gerealiseerd);
• totstandkoming van een MIRT 3 besluit in het kader van de verruiming van de Twentekanalen
(geschikt voor klasse Va-schepen) en het realiseren van een tweede sluiskolk in het
Twentekanaal bij Eefde;
• het (Rijks) Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waarin spoorboekloos rijden met de trein
in de (brede) Randstad mogelijk wordt gemaakt. Dit zal invloed hebben op het aantal
goederentreinen dat door Twente gaat rijden, met negatieve gevolgen voor woon- en
leefklimaat in diverse plaatsen. De verwachting is dat in 2014 door de staatssecretaris van
I&M besluiten zullen worden genomen over een voorkeursalternatief voor de routering.
Waarschijnlijk zal het ook in 2015 noodzakelijk blijven hierin samen met de betrokken
gemeenten actief te blijven acteren om de negatieve effecten van het PHS programma zoveel
mogelijk te beperken.
3. Duurzaam Twente:
• Uitvoering van de duurzaamheidsagenda Twente met als speerpunten:
o biobased economy Twente;
o innovatieve rendabele ideeën uit het MKB voor duurzame energie;
o elektrisch rijden;
o duurzame (zonne-)energie;
o verduurzamen Twentse evenementen;
o bewustwording.
• Intergemeentelijk afvalbeleid met als doel minder afval, meer energie, minder kosten voor de
burger (de circulaire economie).
• Afvalloos Twente 2030. De 14 Twentse gemeenten streven naar een verdere verbetering van
de grondstoffenrecycling, oftewel een circulaire economie waarin grondstoffen worden
hergebruikt. Het uiteindelijke doel is een afvalloos Twente in 2030 waarbij er nog sprake is
van slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk
samenwerking én afstemming gezocht, samen met externe partners, in het gemeentelijk
afvalstoffenbeleid
.
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5.4

Kaderstellende beleidsnota’s

In oktober 2013 is in het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport) tussen Rijk en regio de geactualiseerde gebiedsagenda Oost-Nederland vastgesteld. In
deze gebiedsagenda staat geen nieuw beleid, maar is aangegeven in welke opgaven Rijk en regio
samen taken hebben. Op basis van deze agenda worden (jaarlijks) de overleggen met het Rijk
ingericht.
1. Sociaal Economisch sterk Twente:
Beleidsnota
Arbeidsmarktvisie 2020
Human Capital Agenda
Innovatiesprong Twente
Ontwikkelingsperspectief Netwerkstad
Overdrachtsdocument arbeidsmarkt
Uitvoeringsagenda duurzaamheid
Uitvoeringsplan vrije tijd (UVT), fase 2
Rendementsverbetering recreatieparken Regio
Twente
Arbeidsmarktvisie 2020

2. Bereikbaar Twente:
Beleidsnota
Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020
OV-Visie Regio Twente
Regionale Wegenvisie Twente
Rapport Kleinschalig Vraagafhankelijk Vervoer

3. Duurzaam Twente:
Beleidsnota
Duurzaamheidsagenda
Uitvoeringsagenda
IPR Normag rapport ‘Naar een afvalloos Twente’

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regioraad
Regioraad
Regioraad
PS en betrokken
gemeenteraden
wethouders sociale
zaken
Regioraad
wethouders recreatie &
toerisme
Dagelijks bestuur

20 juni 2012
13 februari 2013
13 februari 2013
november 2013
20 februari 2014

Regioraad

20 juni 2012

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regioraad
Regioraad
Dagelijks bestuur
DB (moet nog)

3 juli 2013
november 2010
november 2010
n.n.b.

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regioraad
Regioraad
gemeenten

oktober 2011
juni 2012
april 2013

mei 2012
17 oktober 2013
december 2011

Nb. De hierboven genoemde vastgestelde beleidsnota’s kunt u nalezen op Extranet onder de banner
Algemene Documenten, vastgestelde beleidsnota’s.

Titel: Programmabegroting Regio Twente 2015

Pagina 27 van 85

5.5

Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente
Domein
Portefeuillehouders
Programmamanagers

: Leefomgeving
: P. van Zwanenburg, P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren,
mr. R.S. Cazemier
: drs. G.H.A.M. Lohuis, ing. J. Kloots

5.5.1 Toelichting
Op het gebied van economie en arbeidsmarkt wordt er steeds meer samengewerkt. Kern is de
versterking van de sociaal economische structuur van Twente door in te zetten op innovatie,
arbeidsmarkt, duurzaamheid, logistiek en toerisme.
Innovatie
De Twentse gemeenten investeren fors in innovatie. Met de Innovatiesprong Twente is een doorstart
gemaakt met het Twentse innovatiebeleid. Focus binnen het Innovatiebeleid is High Tech Systemen
en Materialen. Twente heeft hierin een internationale vooraanstaande positie en wil deze verder
versterken. Naast investeringen via het Innovatiefonds Twente, wordt ook geïnvesteerd via het fonds
Innovatie in gemeenten (MKB innovatievouchers- en kredieten).
Duurzaamheid
In de Bestuursagenda 2011-2014, een meerjarig programma gericht op het versterken van de
sociaaleconomische structuur, is het inzetten op de duurzame ontwikkeling van Twente benoemd als
een van de drie ambities. Afgesproken is toen een Twentse Duurzaamheidsagenda op te stellen.
Deze is met goedkeuring van de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk met de UT, Pioneering en
Twence in 2011 vastgesteld. Het onderdeel milieu en afval is onder dit deelprogramma meegenomen.
Logistiek
Logistiek is een van de economisch kansrijke sectoren in Twente. Via de vereniging Port of Twente,
een logistiek platform met leden vanuit de 4 O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en
onderzoeksinstellingen), is in 2014 verder uitvoering gegeven aan de versterking van de Twentse
logistieke sector. Vanuit de doelstelling om de sociaal-economische structuur van Twente te
versterken, neemt Regio Twente hier namens de gemeenten aan deel. Leefbaarheid is daarbij een
belangrijk aandachtspunt. Regio Twente heeft in 2014 het GOLD-samenwerkingsverband (de
samenwerking van de logistieke regio’s gelegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en
Drenthe) beëindigd. Het betreffende platform droeg niet meer bij aan de Twentse ambities. Omdat
Regio Twente en provincie Overijssel op het werkterrein van logistiek en goederenvervoer
gemeenschappelijke belangen en projecten hebben, zal de in gang gezette samenwerking op dit
werkterrein ook in 2015 worden voortgezet. Verder wordt vanuit de doelstelling om de bereikbaarheid
van Twente te optimaliseren, het goederenvervoer over water gestimuleerd, zodat minder vervoer
over de weg hoeft plaats te vinden.
Arbeidsmarkt
Twente is één van de vijfendertig landelijke arbeidsmarktregio’s. Vanuit het Rijk wordt de
samenwerking op gebied van arbeidsmarkt verplicht gesteld. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit
terrein, die ook de gemeenten financieel raken, is de samenwerking al in volle gang. In het Platform
Onderwijs Werk en Inkomen (POWI) werken het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en
uitkeringsinstanties samen. Naast het faciliteren en verbinden van partijen is Regio Twente ook belast
met de uitvoering van regionale arbeidsmarkt projecten. Alle projecten worden extern gefinancierd en
komen niet ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Regio Twente coördineert het middelenbeheer.
Regio Twente faciliteert arbeidsmarktinformatie, regionaal arbeidsmarktbeleid in de vorm van
meerjaren arbeidsmarktagenda ‘Twents arbeidsmarktperspectief 2020’ en coördinatie tussen grote
onderdelen van het uitvoeringsplan (Jeugdwerkloosheidoffensief, leren en werken, onderdelen in de
prestatieovereenkomst met ROC, sectorplannen). Regio Twente faciliteert daarbij expliciet
samenwerking(sbeleid) richting uitvoeringspartijen op samenhang tussen: regionale
arbeidsmarktprojecten, standaard werkplein dienstverlening, werkbedrijfinzet, sectorplannen van
werkgevers en werknemers. Qua doelgroepenbeleid worden de arbeidsmarktpartijen specifiek
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ondersteund bij jeugdwerkloosheid, kwetsbare jongeren en startende zelfstandigen. Regio Twente
onderhoudt in haar facilitering naar de gemeenten en andere arbeidsmarktpartijen contacten met
landelijke organisaties (UWV, SZW, SBB) buiten regionale organisatie (EUREGIO) en andere
arbeidsmarktregio’s.
Toerisme
Toerisme en recreatie bieden economische kansen in combinatie met ruimtelijke kwaliteit, het woonen verblijfsgenot en het versterken van cultuurwaarden zoals cultuurhistorie, kunst en evenementen.
Toeristische ontwikkeling in Twente is daarbij een van de majeure projecten van de Agenda van
Twente: Twente als vernieuwd landgoed, waarin stad en land op natuurlijke wijze met elkaar zijn
verbonden. Voor het toerisme is een streefbeeld ontwikkeld ’De kracht van Twente”, met een aanpak
volgens de ‘vijf stappen van de gast’. Aan dit streefbeeld was een actieprogramma gekoppeld. Dit
alles onder de naam UVT: Uitvoeringsprogramma Vrije tijd Twente. Dit actieprogramma is in 2013 op
grond van de nieuwe maatschappelijke en economische omstandigheden herijkt. Er zijn duidelijke
prioriteiten gesteld voor een beperkt aantal thema's en activiteiten. Dit herijkte UVT geldt voor de
periode 2013-2017. Onderdeel van dit proces is het ontwikkelen van een eigen verdienmodel door het
Twents Bureau voor Toerisme. We werken nu met prestatieovereenkomsten. Goede monitoring van
prestaties vormt daarvan een essentieel onderdeel.
Recreatieve Voorzieningen
De recreatieparken, fietspaden en routes vormen de basisinfrastructuur voor toerisme en recreatie in
Twente. Voor de ontwikkeling van de recreatieparken is een algemene hoofdkoers en een visie per
park opgesteld. In overeenstemming met deze visie en de aanbevelingen van de visitatiecommissie
zal ook in 2015 volop ingezet worden op de doorontwikkeling van de parken. Naast het streven naar
meer bezoek aan de parken zal de focus liggen op een verdere verlaging van de uitgaven en een
toename van de inkomsten (verbetering rendement). Hierbij zullen alle mogelijkheden worden
onderzocht en benut om er voor te zorgen dat het stopzetten van de provinciale exploitatiesubsidie
(met een afkoopsom voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016) niet zal leiden tot verhoging van de
gemeentelijke bijdrage aan de recreatieve infrastructuur.
De verhoging van de inkomsten geschiedt door meer evenementen op de parken te (laten)
organiseren en door vestiging van nieuwe bedrijven. In het oog springende projecten zijn:
• het bungalowterrein en de horeca/sauna op het Rutbeek;
• diverse projecten op het Arboretum;
• binnenhalen nieuwe pachter op het Lageveld;
• de doorontwikkeling van diverse bedrijven op het Hulsbeek en het Rutbeek;
• voor het Arboretum zullen met de financiële middelen van de Nationale Postcodeloterij, in
samenwerking met de andere arboreta in Nederland, diverse educatieve projecten worden
opgezet, mede gericht op een betere bekendheid van het park;
• Bij het beheer van de fietspaden en de routes zal het inmiddels ingezette beleid om nog nauwer
samen te werken met gemeenten, worden doorgezet. Hierbij liggen in het bijzonder kansen op het
vlak van inzet van personen ’met afstand tot de arbeidsmarkt’ uit de diverse gemeenten.
Daarnaast zal op basis van een bijdrage van de provincie Overijssel (e.e.a. binnen de kaders van
het MITO beleid) samen met de Twentse gemeenten en andere partners gewerkt gaan worden
aan een kwaliteitsimpuls en verdere uitbreiding (o.m. het mountainbikenetwerk) van de diverse
Routes.

5.5.2

Innovatie

Wat willen we bereiken?
1.

Stimuleren ontwikkeling en positionering van Twente als innovatieve Kennisregio met speerpunt
High Tech Systemen en Materialen.

Wat doen we ervoor?
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Twente als innovatieve Kennisregio
1a. Uitvoering geven aan de programmalijn Innovatiefonds Twente (Innovatiesprong Twente).
Opdracht verstrekken aan en controleren van directeur/ bestuurder van het Innovatiefonds Twente,
zodat investeringen uit het fonds tegemoet komen aan een gezond innovatief investeringsklimaat.
Een en ander in afstemming met de vertegenwoordigers van de andere 4- O’s, waaronder de
provincie. Rapporteren over resultaten aan bestuur en raad (zie 4).
1b. Faciliteren van de aansluiting van alle 14 gemeenten bij de Twentse Innovatiesprong via
Kennispark Twente, zodat het lokale Twentse bedrijfsleven zoveel mogelijk binnen het bereik van
de Innovatiesprong valt. Hierin spelen de accountmanagers van de gemeenten een belangrijke rol.
Stimuleren van het launching customership en het innovatief aanbesteden van regio en gemeenten
door kennisdeling,overdracht en het verbinden van partijen.
1c. Als mede-founder van Kennispark Twente het jaarplan en de resultaten van Kennispark Twente
monitoren, alsmede de werking van charter tussen Kennispark en de Twenteboard en het
onderhouden en stimuleren van de relatie Kennispark -Regio- gemeenten.
2.

Uitvoering geven aan de programmalijn Innovatie in gemeenten (Innovatiesprong Twente), waarbij
jaarlijks middelen voor vouchers en kredieten beschikbaar wordt gesteld en afspraken worden
gemaakt met Kennispark Twente en Innovatiefonds Enschede BV.

3.

Uitvoering geven aan de programmalijn Twentebranding (Innovatiesprong Twente), bestaande uit
het opstellen van de jaarlijkse prestatieovereenkomst, verantwoorden van de resultaten en het
onderhouden van de relatie met de stichting Twentebranding .

4.

Jaarlijkse organisatie van de Staat van de Innovatiesprong, bij voorkeur in samenwerking met de
provincie Overijssel, waarin over bovengenoemde programmalijnen wordt gerapporteerd aan de
raad.

5.

Uitgebreide evaluatie van Agenda van Twente (inclusief IPT-IST) en onderzoek wenselijkheid en
voorbereiding van een nieuw Economisch Programma, gezien het aflopen van de financieringsmiddelen in 2017. Hierbij aanhaken op het overdrachtsdocument Economische Agenda Twente.

Indicatoren

Omvang R&D als percentage
van het Bruto Regionaal
Product (BRP)
Aantal Twentse bedrijven
aangesloten bij Twentse
Innovatieroute-Innovatiesprong
Aandeel hoger opgeleiden

1

E
/
P
E

1

P

1

Aantal afgesloten vouchers en
kredieten en aflossing lening

2

Indicator

N
r.

Bron

Nulmeting
(jaar)

Huidig
niveau
(2013)
n.n.b.

Ambitie
niveau
(2015)
1,5

Twente Index

1,0
(2008)
122
(2009)

500

750

E

Voortgangsrapportage
Kennispark /
Twente Index

28 % (2010)

31 %

P

Kennispark

6 vouchers
20 kredieten
(2014))

0

33 % (35 %
landelijk)
6 vouchers,
20
kredieten
en
€ 500.000
afgelost

E = effectindicator en P = prestatie-indicator
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5.5.3

Duurzaamheid, Milieu en Afval

Wat willen we bereiken?
Een duurzame Twentse samenleving door gezamenlijk met de 4 O’s bij te dragen aan gemeentelijke,
nationale en Europese duurzaamheidsdoelstellingen. Verbonden met de hoofddoelstelling
sociaaleconomische structuurversterking van Twente. De klimaat- en energiedoelstellingen, die per
gemeente voor 2020 gelden, op Twentse schaal mede realiseren. Het doel van deze agenda is focus
aan te brengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in Twente op het terrein van bestaande bouw,
energie en mobiliteit met als overkoepelend icoonproject Smart Grids (slimme energienetwerken), zodat
door overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen gezamenlijk en gericht wordt
opgetrokken bij het realiseren van een duurzame samenleving.
In het afvalbeleid en -beheer streven we naar een circulaire economie waarbij afval als grondstof wordt
beschouwd. Uiteindelijk moet dit resulteren in een Afvalloos Twente, oftewel nog slechts 50 kg restafval
per persoon per jaar. Hiervoor is een trendbreuk noodzakelijk. Door middel van intergemeentelijke
samenwerking op basis van coalition of the willing wordt zoveel mogelijk afstemming gezocht in het
afvalstoffenbeleid.
Verder streven we naar een flexibele en continue vorm van milieusamenwerking in Twente op het gebied
van de taakvelden afval, geluidhinder, bodem, agrarische zaken en lichthinder.

Wat doen we er voor?
a.

Uitvoeren uitvoeringsagenda door het uitwerken van het icoonproject Smart Grids en de pijlers
bouw, energie en mobiliteit. Per pijler en integraal zullen projecten geïnventariseerd en geplaatst
worden op www.regiotwente.nl/duurzaamheid. Dit zal een eerste portal worden voor duurzaamheid
in Twente. De ontwikkelingen, trends, bijeenkomsten etc. zullen ook hier terug te vinden zijn.
Betrokken partners Twence, Pioneering en de UT faciliteren in de uitvoering van de projecten
binnen de pijlers energie, bouw en mobiliteit.

b.

Bewustwording via nieuwsbrief Duurzaam Overijssel in samenwerking met de provincie Overijssel.
En bewustwording en verbinding via Twitter @TwenteDuurzaam

c.

Coördineren samenwerking tussen de partners zoals UT, Twence, KvK/Kennispark en programma
Mobiliteit.
- Vier keer per jaar samenkomen met de werkgroep TDA en 2 tot 3 keer per jaar samenkomen met
de kopgroep TDA.

d.

Participeren in de Publiek Private Samenwerking (17 deelnemers) rondom het verduurzamen van
de Twentse (topsport) evenementen in Twente. In 2012 nulmeting geweest en 2013 jaar van de
uitvoering. In 2014 wordt de opgedane en toegepaste duurzaamheidkennis overgedragen aan
andere evenementen die ook willen verduurzamen.

e.

Versterken en aansluiten bij het innovatiebeleid Twente. De innovatiesprong wordt als kapstok
gebruikt om de Twentse duurzaamheidagenda aan op te hangen omdat in Twente innovatie en
duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Toekomstgerichte innovatie is in Twente
ook duurzaam. Vanuit de Economische Motor Netwerkstad is de combinatie duurzame innovatie
gemaakt. Vanuit daar werken we samen met Kennispark en stichting Kiemt om rendabele
duurzame innovatieve businesscases in Twente verder te helpen door launching customership en
een podium aan te bieden.

f.

Samenwerken in de Green Deal ‘Smart Energy City’s’ die de gemeente Enschede voor de regio
heeft getekend. 100.000 gebouwen in Nederland worden verduurzaamd door middel van
innovatieve technologieën middels deze Green Deal.

g.

Organisatie inhoudelijke duurzame subsidiebijeenkomsten met als doel de weg vanuit
duurzaamheid beter te vinden in Provincie, Nationaal en Europa.
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h.

Organisatie van de invulling van het uitgangspunt Duurzaamheid in het regionale inkoop- en
aanbestedingsbeleid.

i.

Vervolg geven aan het rapport Naar een Afvalloos Twente d.m.v. het uitvoeren van een vier-tal
deelprojecten, op basis van coalition of the willing en samen met externe partners als Saxion, UT,
Twence en Twente Milieu.

j.

Faciliteren van diverse inhoudelijke werkgroepen en themabijeenkomsten op gebied van geluid,
lichthinder, agrarisch en bodem.

k.

Participeren en stimuleren van de verkenning Elektrisch Rijden en de uitrol van laadinfra

l.

Mee helpen opzetten van een Elektrische voertuigen pool voor organisatie Regio Twente, ook in het
kader van communicatie van een eigen duurzame organisatie.

Indicatoren
Indicator
Aantal regionale
informatiebijeenkomsten
Aantal bestuurlijke overleggen
MDA
Aantal ambtelijke overleggen
MDA
Aantal
werkgroepbijeenkomsten
Aantal themabijeenkomsten
Aantal stuurgroepen
Aantal ambtelijke overleggen
Aantal digitale nieuwsbrieven

N
r.

E
/
P
P

Intern

P

Intern

4

P

Intern

8

P

Intern

8

P
P
P
P

Intern
Intern
Intern
Intern

Bron

Nulmeting
(jaar)
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Huidig
niveau
(2013)
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Ambitie
niveau
(2015)
3

2
2
4
4

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.5.4

Logistiek2

Wat willen we bereiken?
versterken van de sociaal economische structuur door het stimuleren van de logistieke sector in Twente.

Wat doen we ervoor?

2

a.

Conformeren aan de ambitie van Port of Twente, waarbij voor de periode van 2013 t/m 2015 de
volgende resultaten worden nagestreefd:
a. vestiging van vijf nieuwe logistieke bedrijven van buiten de regio in Twente
b. opname van 10 hectare bedrijventerrein door deze vijf bedrijven
c. creëren van 250 nieuwe arbeidsplaatsen in deze vijf bedrijven

b.

Via Port of Twente wordt al samengewerkt met bedrijfsleven en kennisinstellingen; in 2012 en 2013
en 2014 zijn hier al flinke stappen gezet. De samenwerking via GOLD droeg onvoldoende bij aan de
Twentse logistieke ambities en is in 2014 beëindigd.

c.

Verdere verbetering van de samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke

Dit onderdeel dient in samenhang te worden gezien met hoofdstuk 5.6.5 Goederenvervoer.
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organisaties op het gebied van havenbeheer. Doorontwikkelen van het regionaal havenbedrijf
Twente.
d.

Voorzetten van de samenwerking met provincie Overijssel op gemeenschappelijke dossiers.

Indicatoren

Aantal nieuwe vestigingen van
logistieke bedrijven in de regio

a

E
/
P
E

Aantal te gebruiken hectare
bedrijventerrein door deze 5
bedrijven
Aantal nieuwe arbeidsplaatsen
in deze 5 bedrijven

a

E

a

E

Indicator

N
r.

Bron
Port of Twente,
gemeenten en
XL park
Port of Twente,
gemeenten en
XL park
Port of Twente,
gemeenten en
XL park

Nulmeting
(jaar)
2013

2013

2013

Huidig
niveau
(2013)
0
(nieuwe
ambitie)
0
(nieuwe
ambitie)
0
(nieuwe
ambitie)

Ambitie
niveau
(2015)
3a4

6a8

150

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.5.5

Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?
Een betere en meer flexibel werkende arbeidsmarkt waarbij we partijen aan de vraag- en aanbodkant
stimuleren om samen te werken op regionale schaal.
Wat doen we ervoor?
a.

Faciliteren en ondersteunen van gemeenten bij hun onderlinge afstemming en met
arbeidsmarktpartijen/ arbeidsmarktpartners beroepsonderwijs, ondernemers en uitkeringsinstantie
UWV binnen het platform onderwijs werk en inkomen (POWI).
Schakelen met andere 4-O overleggen ten behoeve van de arbeidsmarkt.

b.

Het faciliteren van de hernieuwde samenwerking (schakelen van lokaal naar regionaal) bij de
regionale werkgeversbenadering; koppeling met vraag- en aanbodbehandeling op de werkpleinen
(subregionaal). Alles als onderdeel van het werkbedrijf in Twente.

c.

Arbeidsmarktpartners stimuleren tot initiatieven die leiden tot het oplossen van de mismatch tussen
vraag en aanbod, waaronder terugdringing moeilijk vervulbare vraag en het voorkomen van
langdurige werkloos en werkzoekend aanbod.

d.

Verbeteren aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt via innovatie in werkstructuren. Aansluiting op
werk via arbeidsmarkttoeleiding, via leerwerkbanen en via andere vormen van stageplaatsen; het
verbeteren en bevorderen van beroepskwalificatie via projecten als kwetsbare jongeren/1000jongerenplan.

e.

Met het Twents arbeidsmarktperspectief 2020 uitvoering geven aan een HUMAN CAPITAL agenda
voor de gehele arbeidsmarkt. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de vraag vanuit bedrijven en
met de sectoren techniek, zorg, handel en logistiek; ook koppeling met doelgroepen jongeren en
ouderen (50+).

f.

Het jaarlijks opnieuw afsluiten van prestatieovereenkomsten als onderdeel van de Innovatiesprong;
met name op het gebied van Techniekpact Twente, Uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt en
Centrum voor Innovatief vakmanschap.
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f.

Het bevorderen van een regionale transparante arbeidsmarkt door o.a. het maken en verspreiden
van een regionale arbeidsmarktmonitor, een promotiesite werkplein Twente en aansluiting zoeken
bij Twente branding via o.a. Twente.com.

Indicatoren

Indicator
Uitgave van
arbeidsmarktmonitor
Het afsluiten van
prestatieovereenkomsten
Regionale werkloosheid, ook
bijzondere aandacht voor
jeugdwerkloosheid
Instroom in de techniek in het
MBO

N
r.

E
/
P
P
P
P

E

Arbeidsmarkt
monitor
Diversen

2011

Huidig
niveau
(2013)
12

3

3

3

Arbeidsmarktmo
nitor, en Twente
Index
Ministerie van
Onderwijs
Cultuur &
Wetenschappen

etc.
2011

21.147
(jeugd:
2153)
7.721

- 10%

Bron

Nulmeting
(jaar)

2007/2008

Ambitie
niveau
(2015)
12

+ 5%

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.5.6

Toerisme

Wat willen we bereiken?
Het marktaandeel binnenlandse vakanties van Overijssel/Twente t.o.v. Nederland moet stijgen van
8% naar 10% in 2015.

Wat doen we ervoor?
1. We zullen in 2015 gaan prioriteren vanuit de volgende activiteiten:
• Vermarkten van onze routenetwerken in Twente, aantal kilometers bij benadering:
Wandelnetwerk 4000km, Fietsnetwerk 2000km, Paardrijnetwerk 500km, MTBnetwerk 500km
(na voltooiing in 2015)
• Borgen van de promotie en marketing van Twente als toeristische regio door het Twents
Bureau voor Toerisme. Dit is een integraal onderdeel van de regionale aanpak van de
Twente Branding met de pijlers Innovatie, Human Capital Agenda en Toerisme
• Doorontwikkelen en behouden van het toeristisch-recreatief product Twente
• Het uitvoeren van het Stimuleringsfonds Recreatie &Toerisme
• Regionale samenwerking en kennisuitwisseling binnen de kaders van het UVT
• Partijen samenbrengen en stroomlijnen agenda's van de vier O's
• Regionaal afstemmingskader voor middelgrote evenementen, wat leidt tot versterking,
verbinding en innovatie van bestaande en nieuwe evenementen
• Stimuleren samenwerken dagattracties in Twente dat moet leiden tot o.m. een overzicht van
beschikbare elk-weer-voorzieningen, plan Duitse gasten, arrangementen
• Twente ambieert in het UVT een grootschalige dagattractie in Twente en is daarom
medefinancier geweest van het haalbaarheidsonderzoek van de initiatiefnemers van
wetenschapspark Exploratorium Ontdekking Aarde; Aanpak zakelijk toerisme laten
uitwerken, waarbij de regionale aanpak van onze Twentebranding de basis vormt
• Aanpak ‘Winkelen voor plezier’ laten uitwerken, waarbij ‘langer verblijf en meer bestedingen’
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en de ’verbinding tussen stad en land’ centraal staan. Winkelen voor plezier is een
belangrijke activiteit van dag- en verblijfsgasten. De ontwikkeling van de binnensteden via de
Ontwikkelagenda Netwerkstad is ook voor Twente als toeristische regio van groot belang
2. Het uitbrengen van een jaarlijks onderzoek, de Twente Toerisme Monitor.
Indicatoren

Indicator

Nr.

E/P

Marktaandeel toerisme

1

E

Bron
CVO

Nulmeting
(jaar)
8%
(2012)

Huidig
niveau
(2013)
8%

Ambitie
niveau
(2015)
10%

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.5.7

Recreatieve Voorzieningen

Wat willen we bereiken?
1. Stimuleren van het gebruik van onze eigen recreatieparken en toeristische routenetwerken, te
weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes
2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken van 18% in 2009 naar 40%
in 2018 (34 % voor 2015).
Wat doen we ervoor?
1. Doorontwikkelen van het fiets- en wandelroutenetwerk op basis van het provinciale programma.
Kwaliteitsimpuls routenetwerken en de daarmee samenhangende provinciale bijdrage. Uitvoeren
van meerjarige projecten MTB-netwerk Twente. In 2013 zijn drie routes gerealiseerd. Het MTBnetwerk is naar verwachting in 2015 klaar met het einddoel van 14 routes. Naast de routes zijn
ook startlocaties ontwikkeld: 50 toeristische informatiepunten (TIP-locatie) en 24 toeristische
opstappunten (TOP-locatie) in Twente.
2. Het verbeteren van het financieel rendement van onze recreatieparken. Uitwerken en uitvoeren
van projecten binnen de kaders van de in 2011 vastgestelde hoofdkoers en de daarvan afgeleide
uitwerking per Recreatiepark. Enkele meerjarige projecten zijn:
- de ontwikkeling van een bungalowpark op het Rutbeek
- een wellnessbedrijf op het Rutbeek
- horecavoorziening op het Lageveld en binnenhalen nieuwe pachter(s)
- diverse projecten op het Arboretum, zoals aanpassing beek, educatie en promotie;
- doorontwikkeling van diverse bedrijven op het Rutbeek en het Hulsbeek
De werkzaamheden zijn er op gericht om deze projecten binnen 4 jaar tot afronding te brengen.
Dit hangt echter sterk af van de bereidheid van particulieren om te investeren en de voor de
genoemde projecten te voeren planologische- en vergunningsprocedures. Daarnaast streven
naar een toename van het aantal evenementen op de parken (extra inkomsten) en verdergaande
bezuinigingen/versoberingen, mede gelet op het stopzetten van de provinciale bijdrage aan het in
stand houden van de Recreatieve Infrastructuur per 1 januari 2017.
Indicatoren
Indicator

Nr.

E/P

Bron

Financiële rendementsontwikkeling parken c.a.
Mate van uitvoering MTB
netwerk

2

P

Jaarrekening

2

P

Jaarrekening

Nulmeting
(jaar)
18%
(2009)
2009

Huidig
niveau
(2013)
30%

Ambitie
niveau
(2015)
34%

3 routes
gerealiseerd

14 routes
gerealiseerd

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Titel: Programmabegroting Regio Twente 2015

Pagina 35 van 85

5.5.8 Overzicht van lasten en baten
Sociaal Economisch sterk
Twente (excl. Recr. Voorz en
Duurzaamheid)

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ 5.814.877
€ 4.497.956

€ 5.912.283
€ 4.479.000

- € 97.406
€ 18.956

Saldo

€ 1.316.921

€ 1.433.283

- € 116.362

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau

Recreatieve Voorzieningen

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ 2.710.026
€ 1.116.982

€ 2.617.517
€ 1.083.039

€ 92.509
€ 33.943

Saldo

€ 1.593.043

€ 1.534.478

€ 58.566

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau

Duurzaamheid

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ 307.568
€
0

€ 327.483
€
0

-€
€

Saldo

€ 307.568

€ 327.483

- € 19.915

19.915
0

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.
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5.6

Deelprogramma Bereikbaar Twente
Domein
Portefeuillehouder
Programmamanager

: Leefomgeving
: drs. J. Bron
: G.J. Niezink

5.6.1 Toelichting
De jaren 2014 en 2015 zullen vooral in het teken staan van het nader uitwerken van afspraken en
projecten waar in 2013 concrete afspraken over zijn gemaakt. Daarbij hoort ook de invulling die
gegeven wordt aan de nieuwe openbaar vervoerconcessie ‘Twents’. Ook zal verder gegaan worden
met de uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente dat medio 2013 door de regioraad is
vastgesteld. De mate waarin zal echter mede afhangen van de besluitvorming rond de afschaffing van
de Wgr-plus en de afspraken die hieromtrent met de provincie kunnen worden gemaakt.
Eind 2014 zal een belangrijk regionale schakel in de rijksverbindingen gereed zijn. De Combitunnel in
Nijverdal zal naar verwachting eind 2014 voor autoverkeer worden geopend. De belangrijke
verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente zal daarmee aanzienlijk verbeteren.
Mede doordat ook door regionale partijen fors wordt geïnvesteerd in rijksinfrastructuur kon deels
voorkomen worden dat in 2013 werd bezuinigd op belangrijke verbeteringen aan de rijksinfrastructuur
in de regio Twente. Mede hierdoor konden in 2013 belangrijke afspraken worden gemaakt rond
concrete aanpak van rijksinfra. Het gaat hier om de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn Zuid en
knooppunt Azelo, het Tracébesluit N18, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport2 (MIRT 2) besluit voor de verruiming van de Twente kanalen en de aanpak van de N35 Wierden –
Zwolle. 2015 zal vooral in het teken staan van de verder inhoudelijke uitwerking van de projecten en
de verdere vertaling van de afspraken in concrete (uitvoerings-)overeenkomsten.
Regio Twente krijgt de komende jaren te maken met de landelijke korting op de Brede Doel Uikering
(BDU), die in 2018 zal zijn opgelopen naar ca. 10% ten opzichte van 2012. Daarnaast zullen ook de
verminderende rente-inkomsten als gevolg van het schatkistbankieren zich laten gelden. Bij de
vaststelling van het BDU bestedingsplan 2014 zijn op diverse beleidsterreinen flinke bezuinigingen
doorgevoerd (deels structureel, deels incidenteel). Door deze forse ingreep kunnen voor 2015 de
bezuinigingen beperkt blijven. In 2014 is er voor gekozen om de bezuinigingen in het openbaar
vervoer te dekken vanuit openstaande reserves. Om de bezuinigingen structureel te maken is in 2014
een beperking in de OV-dienstverlening voorbereid welke in 2015 effectief wordt. De uitgaven zijn in
overleg met de gemeenten omgebogen op basis van de verwachte bezuinigingen, zodat geen
tekorten ontstaan waar de gemeenten mogelijk op kunnen worden aangesproken. De verwachting is
dat er na 2015 sprake zal zijn van een lichte verhoging van de BDU. Hoe zichtbaar dit wordt, zal mede
afhangen van het moment waarop de middelen - al dan niet geoormerkt - in het Provinciefonds
worden opgenomen
NB. Daar waar in het vervolg van dit deelprogramma wordt gesproken over ‘realiseren van’ of
’participatie in’ betekent dit niet altijd dat het desbetreffende project ook feitelijk door Regio Twente
wordt gerealiseerd. Het gaat hier veelal om het leveren van een financiële bijdrage, het leveren van
projectleiding of het leveren van een bijdrage in de vorm van projectontwikkeling. Daar waar de
begrippen ’participatie’ en ’doorontwikkeling’ worden gehanteerd, gaat het veelal om projecten waar
een belangrijke financiële bijdrage vanuit Regio Twente wordt geleverd, inclusief de bijdragen vanuit
Regio Twente aan de bijbehorende planontwikkeling (bv. bij rijkswegen en openbaar vervoer).
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5.6.2

Openbaar Vervoer bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?
Een goede openbaarvervoer-bereikbaarheid, zowel intern als extern, als nationaal en internationaal is
een belangrijke ambitie van Regio Twente. Een belangrijke voorwaarde om vooral de stedelijke
bereikbaarheid te kunnen handhaven is een verdere groei van het Openbaar Vervoer (OV) van en naar
de regio Twente. Dit moet vorm krijgen in een financiële omgeving waar de kosten voor het openbaar
vervoer door meerdere redenen stijgen en de beschikbare middelen afnemen. Hierop is in 2014 een
aanpassing van de dienstregeling in 2015 voorbereid.
De regionale OV-visie uit 2010 heeft hieraan nieuwe impuls gegeven. Het OV moet prettig, eenvoudig,
snel en betrouwbaar zijn om te voldoen aan de wens van de reiziger. Voor 2015 blijft dit de
hoofdambitie.
1.

Snel/betrouwbaar
Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de spitsbelasting op de wegen maar dient,
waar nodig, met voorrang of over eigen trajecten de reizigers langs het overig verkeer te leiden. Dit
geeft, behalve een snelle, ook een betrouwbare dienstregeling waarbij de reiziger op elk moment
van de dag weet waar hij/zij aan toe is.

2.

Comfort
Ongemakken in de vorm van onzekerheid over de reis, lange wachttijden en een frequente
overbelasting van het OV-netwerk moeten voorkomen worden door middel van goede
reisinformatie, heldere tarieven, goede aansluitingen en voldoende zitplaatsen.

3.

Eenvoud
Mensen nemen niet de moeite om het systeem te leren zoals voor een rijbewijs. Daarom dient het
openbaar vervoer en het gebruik ervan voor de reiziger simpel en vanzelfsprekend te zijn.

Wat doen we ervoor?

1a. Doorontwikkeling Agglonet Twente van en naar de gebieden in en om de Innovatiedriehoek.
1b. Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo–Mariënberg en
realisatie van de ambities (o.a. reizigersgroei door een beter OV-product).
1c. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoop (HOV) CS Twente.

2a. Beheren lopende concessies in Twente: Twents en Vechtdallijnen (= permanente activiteit)..
2b. Concretisering van de besluiten m.b.t. de verbinding Almelo - Hardenberg/Emmen.
2c. Start c.q. voortzetting van de voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van een internationale
treinverbinding tussen Bielefeld (D) en Hengelo);
2d. I.s.m. de vervoerder maatregelen nemen die de sociale veiligheid en toegankelijkheid van het OV
bevorderen.
2e. Ontwikkeling van een efficiënter systeem voor regionaal doelgroepenvervoer.

3a. Doorontwikkeling van de OV-concessie Twents die in december 2013 is gestart. Met name aandacht
voor de marketingcomponent om de waarde van het OV te verhogen
3b. Bijdragen aan een gedragen en goed te gebruiken systeem voor de OV-chipkaart door middel van
mede-ontwikkeling en controle van het systeem, de producten en de voorlichting. Tevens het
oplossen van de laatste (technische) problemen.
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Indicatoren

Indicator
Het aantal reizigers bij Syntus
(NB: hebben we ook ambitie op
vechtdallijnen?)
Vervoerder begeleiden in
ontwikkeling
Vervoerder begeleiden in
beheer
Syntus wordt ondersteund met
twee communicatiecampagnes
voor imago en verkoop
Syntus wordt ondersteund met
acties ter verbetering van het
beheer en efficiency in
uitvoering
Syntus ondersteunen met
overgang naar nieuwe
doelgroepen en nieuw
studentenproduct
Schrijven van nieuwe OV-visie
voor Twente

N
r.

E
/
P
E

P

Bron
Vervoerder

Huidig
niveau
(2013)
13.593.600

Ambitie
niveau
(2015)
13.892.659
(+2.2%)

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10

10

10

0

0

2

Nulmeting
(jaar)
9.561.375
(2002)

P

Aantal
vergaderingen/
projecten
Aantal
vergaderingen
ontwikkelteam

P

beheerteam

0

0

3

P

ontwikkelteam

-

-

Nieuwe
focus

P

Overleggen
tussen I&M en
DO’s over de
inhoud van de
nieuwe HRNconcessie (NS).

-

-

1 visie

P

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.3

Auto bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?
Het overgrote deel van de mobiliteit speelt zich af op de weg. Dit vraagt een goede bereikbaarheid over
de weg. In weerwil van de economische crisis blijft de mobiliteit groeien waardoor de autobereikbaarheid
steeds meer onder druk komt te staan. Vooral de bereikbaarheid van de stedelijke centra dreigt te
verslechteren, waardoor deze minder aantrekkelijk dreigen te worden.
De regionale Wegenvisie Twente uit 2011 voorzag reeds dat zich in de toekomst, zowel op het
hoofdwegennet als op het onderliggend regionale wegennet, knelpunten zouden gaan voordoen. Voor
een deel kunnen deze knelpunten binnen Twente in samenwerking met gemeenten of provincie worden
verminderd of opgelost. Dat gebeurt ondermeer binnen het kader van Twente Mobiel, het programma
Gebiedsgericht Benutten en de regionale uitvoeringsprogramma`s. Dit vergt gezamenlijke aanpak van
diverse partijen waarbij ook de betrokkenheid van het Rijk belangrijk is (bijv. projecten aanpak
rijkswegen A1 en N35). Het rijksprogramma Beter Benutten zal mede hierop worden ingezet.
Wat doen we ervoor?

a.

Bijdragen aan planstudies planuitwerkingen, beleidsontwikkelingen en visies (bijv. voor de
capaciteitsuitbreiding A1, project RW 35: planuitwerking wegdeel Wierden-Nijverdal, planuitwerking
en voorbereiding realisatie vernieuwing N18, bereikbaarheid gerelateerde onderdelen van het
werkprogramma Ontwikkelagenda Netwerkstad)
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b.

Op basis van het in 2014 afgeronde verkeersveiligheidsonderzoek (samenwerking Rijkswaterstaat –
Regio Twente N36 (gedeelte A35 – Witte Paal)

c.

Ontwikkeling van een data-inwinsysteem (intensiteiten en reistijden) om te komen tot een actueel
beeld van de verkeerssituatie op de weg om verkeer te informeren over actuele reistijden en
alternatieve routes en/of vervoersmiddelen (project RIT-mobiel)

d.

Inzet op maatregelen voor Gebieds Gericht Benutten (GGB). Het gaat hier om kleinschalige
maatregelen om bestaande weginfrastructuur in Twente beter te benutten door:
- gezamenlijk regionaal verkeersmanagement (scenario ontwikkeling Incident management, etc.)
- kleinere aanpassingen bij kruisingen of op- en afritten en met verkeerslichten geregelde
kruispunten;
- informatiepanelen langs de regionale wegen waarmee de doorstroming op het regionale
hoofdwegennet richting economische kerngebieden wordt verbeterd; voorts uitvoering van de al
vastgestelde benuttingsmaatregelen in het kader van Twente Mobiel I en Rijksprogramma Beter
Benutten

e.

Concretisering van de integrale multimodale bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek (Kennispark
Twente, Gebiedsontwikkeling Luchthaven en Hart van Zuid) in een meerjarig
investeringsprogramma

f.

Voortzetting in 2015 van het project Twente Mobiel (programmabureau mobiliteitsmanagement)

g.

Subsidiëring (vanuit de BDU) van bereikbaarheidsprojecten uit het Uitvoeringsprogramma (UVP)
2014-2015 en stimulering van de uitvoering

j.

Uitvoering plannen i.h.k.v. rijksprogramma Beter Benutten 1 en 2

Indicatoren

Indicator
Doorstroming op het regionale
(hoofd)wegennetwerk

Betrouwbare reistijdinformatie
en intensiteiten van routes op
het regionale
(hoofd)wegennetwerk

N
r.

E
/
P
E

E

Bron
RIT Mobiel
(intensiteiten,
reistijden en
voertuigverliesuren
O.b.v. informatie
vanuit RIT
Mobiel en
reistijdmetingen

n.n.b.

Huidig
niveau
(2013)
n.n.b

Ambitie
niveau
(2015)
n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Nulmeting
(jaar)

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.4

Fiets bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?
Vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit door de fiets voor het woon-werk
verkeer aantrekkelijker te maken.
Wat doen we ervoor?
1.

Gefaseerde realisatie van de Fietssnelweg (F35) vanaf Nijverdal naar Enschede/Glanerbrug v.v. en
zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. Afhankelijk van de voortgang van realisatie in voorgaande
jaren zullen ook in 2015 weer nieuwe delen worden gerealiseerd (afhankelijk van financierings-
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mogelijkheden en mogelijkheden werk-met-werk te maken);
2.

De realisatie van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) als het onderliggend regionale
fietsnetwerk.
Voeren van regie op de uitvoering van projecten en bewaking kwaliteitsprincipes en uitgangspunten
alsmede de ondersteuning van de uitvoering door middel van financiële bijdragen vanuit de BDU;

3.

Doorontwikkeling en promotie fietsrouteplanner.nl en stimulering van fietsgebruik in het kader van
de uitvoering Twentse duurzaamheidsagenda;

4.

Realisatie OV-fiets en zorgdragen voor voldoende fietsenstallingen bij stations.

Indicatoren

Indicator
Realisatie km’s fietssnelweg
Aantal gebruikers
fietsrouteplanner
Aantal kilometers HFT met
gesloten verharding (asfalt)
Aandeel fiets bij verplaatsingen
tot 7,5 km
Aantal gebruikers OV-fiets in
Twente

N
r.

E
/
P

Bron

Nulmeting
(jaar)

Huidig
niveau
(2013)

Ambitie
niveau
(2015)

Regio
P
P
P

Regio/
gemeenten
Ovin

P

OV-fiets

2011

14.300

15.000

2010

978

1.000

2011

n.n.b.

n.n.b.

2012

n.n.b.

n.n.b.

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.5

Goederenvervoer

Wat willen we bereiken?
1.

Dat zoveel mogelijk vervoer van goederen over water plaatsvindt, zodat minder vervoer van
goederen over de weg plaatsvindt. Het aanbieden van een synchromodaal netwerk om daarmee
maximaal onze rol als achterlandregio te kunnen vervullen is hierbij een belangrijke factor.
Afstemming met PHS is gewenst waar het gaat om de bevordering van vervoer van goederen over
spoor.

2.

Voorkomen dat de verwachte sterke groei van het aantal goederentreinen door Twente (ondermeer
als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de leefbaarheid, veiligheid en
bereikbaarheid in de steden en kernen (verder) zal aantasten.

3.

Voorkomen dat grote aantallen vrachtwagens (verdere groei wordt voorzien), die dagelijks over
ondermeer A1 en A35 rijden, het functioneren van deze rijkswegen ongunstig beïnvloeden
waardoor bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komen.

Wat doen we ervoor?
1a. Organiseren van lobby, bevorderen van samenwerking en bundeling van krachten, om de
knelpunten, die zich nu vooral voordoen in de waterinfrastructuur op te lossen. Het verruimen van
de Twentekanalen tot een klasse Va vaarweg (vaardiepte van 2,80m) is noodzakelijk voor de
verdere ontwikkeling van de Twentse logistieke sector. Door de Minister van I&M is in november
2013 het MIRT2-besluit genomen voor de verruiming van de Twentekanalen conform het regionaal
voorkeursalternatief. Regio Twente staat hierbij voor €2 mln garant. In 2015 zal het MIRT3-besluit
moeten worden genomen. Inzet is om dit z.s.m. te laten plaatsvinden, waarbij er bij het rijk op wordt
aangedrongen ook een financiële bijdrage te krijgen vanuit het Europese TEN-T programma
(voorwaarde garantstelling).
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1b. Verlenen van subsidies voor verbetering van o.a. havenvoorzieningen. Vanuit onze WGR-plus kan
Regio Twente rechtstreeks bij het Rijk financiële middelen genereren voor het realiseren van
goederenvervoerfaciliteiten die bijdragen aan de doelstelling uit 2012 (concrete mogelijkheden 2015
zijn nu nog niet bekend). In dit kader biedt ook het stimuleringsprogramma ’Goederenvervoer over
water’ van de provincie Overijssel mogelijkheden.
1c. Verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van een visie op de rol van railvervoer in het
synchromodaal netwerk en de logistieke structuurversterking van Twente op lange termijn (2040).
2c. D.m.v. lobby, samenwerking, kennisuitwisseling en bundeling van krachten invloed uitoefenen om
de besluitvorming over PHS te beïnvloeden. De rijksoverheid en Prorail, die over de spoorinfrastructuur gaan, zijn hierbij echter bepalend. Zeker nu vanuit het Rijk is bezuinigd op de budgetten
voor PHS, is extra waakzaamheid geboden.
2a. Bijdragen aan het formuleren van heldere regionale standpunten (in Twente en Landsdeel Oost) en
deze communiceren met de Twentse burger.
2b. In samenwerking met gemeenten, provincies en andere regio’s in Oost-Nederland reageren op ter
inzage liggende documenten.
3.

Problematiek onder de aandacht brengen bij de wegbeheerder (RWS), ministerie I&M en de
politiek. Dit moet leiden tot permanente aandacht voor regionale bereikbaarheid en vergroting van
de wegcapaciteit.

Indicatoren

Indicator
Hoeveelheid vervoerde
goederen over water c.q.
bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg
Onderzoek naar rol railvervoer
Beïnvloeding (o.a. via lobby)
van de hoeveelheid vervoerde
goederen over water / Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor)?
Capaciteit van het
Twentekanaal (geschiktheid
voor klasse Va-schepen)
Aantal schepen dat vaart op
het Twentekanaal
Hoeveelheid overgeslagen
containers bij CTT (in TEU)

N
r.

E
/
P
E

Bron
Rijkswaterstaat
en CBS, DVS en
ondernemers

Nog niet
duidelijk
welke info
deze bronnen
bieden
2013
niet
kwantificeer
baar

Huidig
niveau
(2013)
n.n.b.

Ambitie
niveau
(2015)
n.n.b.

n.v.t.
niet
kwantificee
rbaar

n.v.t.
niet
kwantificee
rbaar

Nulmeting
(jaar)

P
P

Regio Twente
n.v.t.

E

Rijkswaterstaat

idem

n.n.b.

n.n.b.

E

Rijkswaterstaat

idem

n.n.b.

n.n.b.

E

CTT

n.n.b.

376.628
TEU.

n.n.b.

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.6 Verkeersveiligheid
Wat willen we bereiken?
Als verwoord in het RMP 2012-2020 is de doelstelling voor de verkeersveiligheid in Twente 53% minder
verkeersdoden en 45% minder ernstig gewonden ten opzichte van 2002.
Regio Twente blijft streven naar het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, aangezien
elke verkeersdode er één te veel is. Regio Twente onderschrijft de ambitie ‘Maak van de nul een punt’,
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waarbij het streven is om het aantal verkeersdoden tot nul terug te brengen. Afname van het aantal
verkeersslachtoffers betekent een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Twente vanwege het
kleinere risico op een ongeval en op minder maatschappelijke kosten ten gevolge van deze ongevallen.
Verkeersveiligheid wordt echter niet als autonome doelstelling gezien, maar meer als een
randvoorwaarde. Dat wil zeggen dat alle aanpassingen van de infrastructuur moeten voldoen aan een
duurzaam veilige inrichting en moeten leiden tot een verkeersveilige situatie in algemene zin.

Wat doen we ervoor?

1a. Zo veel mogelijk waarborgen Duurzaam Veilige inrichting wegennet
2a. Waarborgen integrale aanpak Duurzaam Veilig
2b. Coördineren samenstelling gemeentelijke verkeersveiligheidprogramma’s
3a.
3b.
3c.
3d.

Ontwikkelen nieuw Verkeersveiligheidsplan (doorvertalen rijksbeleid naar Twente)
Oppakken relevante maatregelen voortkomend uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid
Uitwerken koersdocument Verkeersveiligheid / verkeersveiligheidsplan
Uitwerken van de wijze waarop subjectieve onveiligheid een plek kan krijgen in
verkeersveiligheidsbeleid
3e. Uitwerken van de impact van de vergrijzing op het verkeersveiligheidsbeleid
4a. Bevorderen kwalitatief hoogstaand aanbod educatieve en communicatieve maatregelen
5a. Stimuleren kennisuitwisseling verkeersveiligheid
5b. Vergroting betrokkenheid maatschappelijke partners bij verkeersveiligheid
Indicatoren

Indicator
Uitvoering (bereikbaarheid-)
maatregelen conform richtlijnen
Duurzaam Veilig
Integrale gemeentelijke
uitvoeringsprogramma’s

Actueel
verkeersveiligheidsaanpak
Twente

Voor elke doelgroep goede
educatieve projecten
Bijeenkomsten
verkeersveiligheid

N
r.
1
a

E
/
P
E

Bron

Huidig
niveau
(2013)

Ambitie
niveau
(2015)

14 integrale
plannen

14 integrale
plannen

14
integrale
plannen

RMP

2
a
/
2
c
3

P

RMP en
intentieverklaring
verkeersveilighei
d

E

RMP en andere

4

P

ROV Oost NL

5

P

RMP
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Nulmeting
(jaar)

100%

100%

6 ambtelijke
RUP
overleggen

6 ambtelijke
RUP
overleggen

Focus op
voor
Twente
relevante
thema’s
100%
6
ambtelijke
RUP
overleggen
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5.6.7

Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten

Wat willen we bereiken?
Vanuit de brede bereikbaarheidsdoelstelling willen we het volgende bereiken:
1.
Vermindering van het autogebruik in de spits. Met het initiatief Twente Mobiel streeft Regio Twente
samen met andere overheden en bedrijfsleven naar een vermindering van het autogebruik in de
spits door mobiliteitsmanagementacties in te zetten. De doelstelling van het initiatief Twente Mobiel
is om werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit en slim werken en slim reizen te
stimuleren. De doelstelling van het project Twente Mobiel (mobiliteitsmanagement) is om
werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit en slim werken en slim reizen te stimuleren.
Twente Mobiel is aangehaakt bij het programma Beter Benutten en zal daarmee bijdragen aan de
nader te bepalen landelijke en regionale doelstellingen in dit kader.
2.

De bereikbaarheid verbetert (rijksprogramma Beter Benutten) door middel van slim benutten van
bestaande weg, fiets en OV-netwerken. In 2011 is door het Rijk 5 mln. toegekend aan Regio
Twente voor de realisatie van 16 projecten. Deze projecten moeten in 2014 gerealiseerd zijn. In
2014 is in het kader van rijksprogramma Beter Benutten 2 een 2de programma ingediend met een
groot aantal regionale projecten, gericht op het realiseren van een betere bereikbaarheid met name
in de ochtend spits. In de eerste helft van 2014 zal duidelijk worden hoeveel projecten worden
gehonoreerd en welke bedrag het Rijk hiervoor beschikbaar heeft. In het Bestuurlijk MIRT-overleg
eind 2014 wordt een en ander definitief vastgelegd. De uitvoering van de projecten dient plaats te
vinden in de periode 2015 – 2017.

3.

Dat er voldoende middelen beschikbaar komen voor projecten in de regio Twente vanuit het
rijksprogramma Beter Benutten 2.

Wat doen we ervoor?

1a. Aanhaken bij de landelijke organisatie Beter Benutten (o.a. bestuurlijk trio met de minister van I&M);
1b. Genereren van financiële middelen (intern en extern). Regionale inzet op het realiseren van een
Twents programma Beter Benutten;
1c. In 2015 bevorderen van de verdere samenwerking met het bedrijfsleven en kwalitatieve versterking
van de samenwerking met de 70 convenantpartners (aantal betrokken werknemers ca. 43.000.)
1d. Realisatie aantal collectieve acties in het kader van Twente Mobiel;
1e. Naast woon-werkers focussen op bezoekers/patiënten en studenten/scholieren.
Indicatoren

Indicator
Aantal convenantpartners
Hoeveelheid bespaarde
autokilometers
Aantal betrokken werknemers

N
r.
1
c

E
/
P
P

Twente Mobiel

E
P

Modal split werknemers
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2009 (21)

Huidig
niveau
(2013)
53

Ambitie
niveau
(2015)
70

Twente Mobiel

2010

n.n.b.

-/- 5%

Twente Mobiel

2009

40.000

Twente Mobiel

2013

n.n.b.

75.000100.000
incl.
bezoekers
n.n.b.

Bron

Nulmeting
(jaar)
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Inbedding van mobiliteitsmanagement in de reguliere
bedrijfsvoering van de
betrokken werkgevers

E

Twente Mobiel

2009

n.n.b.

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.8 Duurzame bereikbaarheid
Wat willen we bereiken?
Het regionale duurzaamheidsbeleid is verwoord in de Duurzaamheidsagenda 2012. De Twentse
duurzaamheidsagenda bundelt de krachten op het gebied van duurzaamheid in Twente. Een van de drie
pijlers van deze agenda is mobiliteit. Er is voor mobiliteit gekozen omdat uit onderzoek is gebleken dat
deze, naast de gebouwde omgeving, de grootste energieverbruiker is. Op dit gebied valt dus veel winst
te behalen.
Voor de pijler mobiliteit wordt de volgende doelstelling geformuleerd:
Het verminderen van de impact van verplaatsingsgedrag op de leefomgeving door slimme oplossingen,
zonder dat dit de mobiliteit van mensen belemmert.
Duurzame mobiliteit gaat in op drie aspecten:
de geboden mogelijkheid tot verplaatsing van goederen, mensen en kennis;
de wijze waarop dit verplaatsingsgedrag ingrijpt in de omgeving;
verantwoord beslag leggen op de beschikbare natuurlijke voorraden.
Daarbij wordt ingezet op zowel een vermindering van de totale belasting op de leefomgeving (het aantal
verplaatsingen, totale geluids- en milieubelasting) als het verminderen van de piekbelasting in tijd
(minder verkeer in de spits) en ruimte (spreiding over het netwerk).
Wat doen we ervoor?

1a. Systeemaanpak: consequent toepassen van de Mobiliteitsladder (Ladder van Verdaas).
2a. Stimuleren en faciliteren elektrisch rijden door een toekomstbestendige infrastructuur te realiseren
die het gebruik van elektrisch vervoer bevordert. Gecoördineerde regionale distributie van
laadpunten voor elektrische auto’s. In 2014 wordt een bestuursopdracht uitgevoerd waarmee een
reële ambitie voor Twente kan worden gekozen en daarmee de inzet op elektrisch rijden in de
komende jaren.
3a. Sturen op bewustzijn, hier ligt een duidelijke link naar 5.6.7 Mobiliteitsmanagement. Door ook het
aspect duurzaamheid erbij te betrekken kunnen automobilisten tevens kiezen op basis van
duurzaamheidaspecten.
Indicatoren

Indicator
Overwegen alternatieve
oplossingen voordat gekozen
wordt voor nieuwe
infrastructuur
Regionale aanpak elektrisch
rijden
Bewustzijn
duurzaamheidseffect van

N
r.
1
a

2
a
3

E
/
P
E

Bron

Huidig
niveau
(2013)

Ambitie
niveau
(2015)

RMP

E

RMP en andere

E

RMP en andere
zie ook 5.6.7
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Focus op
voor
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mobiliteitskeuze

Twente
relevante
thema’s

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.6.9

Overzicht van lasten en baten

Bereikbaar Twente

2015

2014

Totaal lasten
Totaal baten

€ 52.157.933
€ 51.892.300

€ 52.200.459
€ 51.923.705

- € 42.526
- € 31.405

Saldo

€

€

- € 11.121

265.633

276.754

Verschil

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.
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5.7

Programma Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

Domein
Portefeuillehouder
Programmamanager

: Leefomgeving
: J.H.M. Hermans - Vloedbeld
: H. van Rinsum (interim)

.
5.7.1 Toelichting
Netwerkstad is een vrijwillig samenwerking van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en
Oldenzaal. Het doel van de samenwerking is het onderhouden van een samenhangend stedelijk
netwerk als onderdeel van Twente. Samenwerking tussen gemeenten in het stedelijk gebied is nodig
omdat in regionaal verband niet alle onderwerpen opgepakt (kunnen) worden die vooral voor het
stedelijk gebied belangrijk zijn. Als onderwerpen wel op de schaal van 14 gemeenten worden
opgepakt kan het soms wenselijk zijn om, vanuit een stedelijk belang, een extra impuls te geven aan
deze samenwerking. Samenwerking op het niveau van de 14 gemeenten en gericht op Twente heeft
in principe de voorkeur.
De ontwikkelagenda is in 2015 het belangrijkste samenwerkingsdossier van de Netwerksteden en de
Provincie Overijssel. In 2013 is samen met Provincie Overijssel een Ontwikkelagenda voor
Netwerkstad Twente ontwikkeld. Hierin worden de mogelijke toekomstbeelden voor Netwerkstad
Twente en de bijbehorende kansen en bedreigingen verkend tot 2040. Daarbij is een werkprogramma
voor de komende jaren vastgesteld, met investeringsprojecten en samenwerkingsafspraken. In 2014
is met de uitvoering van het werkprogramma gestart en in 2015 zal dit een vervolg krijgen. Bij dit
werkprogramma behoort een gezamenlijke investeringsagenda van ruim 60 miljoen euro vanuit de
gemeenten en provincie.
De andere samenwerkingsonderwerpen van Netwerkstad zijn:
- het gezamenlijk oppakken van overige specifiek stedelijke problematiek
- massa creëren en maatschappelijke en bestuurlijke partners verbinden om (regionale)
ontwikkelingen te versnellen
- uitvoeren van de Internationale Agenda van Twente, de Twentse representatie in Brussel ‘EU
Office Twente’ werkt samen met partners in Twente aan de verwezenlijking van onze
internationale ambities. De agenda is gericht op Twente maar wordt structureel bekostigd door
de Netwerkstad, hogeschool Saxion en de gemeente Haaksbergen. Op diverse plaatsen –
waaronder Twenteplaza en talloze bestuurlijke conferenties- is aangegeven dat lobby Brussel
een taak is die past in een regionale organisatie. Thans wordt de lobby ook verricht voor
Twente als geheel, het ligt dan ook voor de hand dat de 14 gemeenten met eventuele andere
partners gezamenlijk de lobby zouden moeten financieren..Op het moment van indienen van
de teksten van de voorliggende begroting 2015 is de vraag gerezen of er, gelet op deze
ontwikkeling, een begrotingswijziging voor het onderdeel Internationaal voor 2015 opgesteld
dient te worden.
- facilitaire samenwerking (onderzoek & statistiek, bestemmingsplannen, ingenieursdiensten
etc.).
Coördinatie van de samenwerkingsagenda vindt plaats door het Team Netwerkstad. Het team
faciliteert de bestuurlijke en ambtelijke overleggen, neemt deel in projecten, bewaakt uitvoering van
besluiten, coördineert processen, beheert het budget en zorgt voor afstemming met externe partners.
Het team wordt aangestuurd vanuit het gemeentesecretarissenoverleg.
Op een aantal onderwerpen vindt de samenwerking tussen gemeenten primair plaats op het niveau
van de hele regio: innovatie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt,
arbeidsmarktbeleid, verkeer en vervoer. Ook ondersteunende activiteiten, zoals lobby, vinden op het
niveau van de 14 gemeenten plaats, uitgevoerd door de regio-organisatie. Op deze terreinen nemen
de Netwerkstad-gemeenten deel aan de regionale samenwerking, niet als samenwerkingsverband
maar als autonome gemeenten.
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Netwerkstad is formeel een bestuurscommissie van de Regio Twente (ex artikel 112 WGR plus) met
enkele zelfstandige bevoegdheden voor het grondgebied van de vijf gemeenten. In 2011 is gekozen
om de bestuurscommissie uit te breiden tot een bestuurlijke conferentie van Netwerkstad, waaraan de
voltallige colleges van B en W deelnemen. Besluiten door de bestuurlijke conferentie worden geacht
te zijn genomen door de bestuurscommissie. Besluitvorming over samenwerkingsonderwerpen vindt
vrijwel altijd plaats binnen de afzonderlijke gemeenten (colleges en gemeenteraden). De Bestuurlijke
conferentie is daarmee vooral een afstemmingsoverleg waar besluitvorming bestuurlijk wordt
voorbereid. Naast de Bestuurlijke conferentie van Netwerkstad vinden er ambtelijke en bestuurlijke
overleggen plaats op specifieke samenwerkingsonderwerpen.
De begroting van Netwerkstad maakt deel uit van de begroting van Regio Twente en wordt formeel
vastgesteld door de Bestuurscommissie en bindend voorgelegd aan de regioraad en bekostigd door
de netwerkstadgemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Borne en Oldenzaal.

5.7.2 Trends en ontwikkelingen
De samenwerking Netwerkstad vindt plaats in de context van een aantal belangrijke ontwikkelingen:
• decentralisatie van diverse taken van rijk naar gemeenten;
• de gevolgen van de economische ontwikkelingen voor de regio en stedelijk gebied;
• de heroriëntatie op de regionale samenwerking binnen Twente;
• de voortgaande concentratie van ontwikkelingen in de steden.
Ten aanzien van de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente gelden voorts de volgende
ontwikkelingen:
• toename van de internationale oriëntatie in Twente bij de publieke partners.
• toename van het besef dat een concrete outputgerichte internationale strategie bijdraagt aan
de economie van Twente.
• de missie: Twente is in 2020 een internationale innovatieve kennisregio gericht op
maatschappelijk en economisch resultaat.
• de ingeslagen weg om de (aangescherpte) Economische Agenda Twente leidend te laten zijn
voor een concrete internationale uitvoeringsagenda en bijbehorende lobbystrategie. De
internationale vertaalslag van de Twentebranding support deze strategie.
• intensivering van de samenwerking tussen de vier O’s bij internationale activiteiten en
coördinatie van inzet met als richtsnoer de ‘Innovatiesprong’ en aansturing via een publiekprivate governance structuur.

5.7.3

Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Ontwikkelagenda deel 1:
Ontwikkelingsperspectief 2040
Ontwikkelagenda deel 2: Werkprogramma

Gemeenteraden NT,
Provinciale staten
Gemeenteraden NT,
Provinciale staten
Colleges van B en W
Gemeenteraden NT
Gemeenteraden NT
BC Netwerkstad/DB RT
Colleges van B en W

2013

Economische Motor Twente
Kantorenvisie Netwerkstad
Herijking Bedrijventerreinenbeleid Netwerkstad
Internationale Agenda van Twente
Nota grondbeleid NT

2013
2012
2011
2014
2008
2005

5.7.4 Programmaondersteuning
Wat willen we bereiken?
a. Optimaal faciliteren uitvoering van het programma ontwikkelagenda en bijbehorende
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deelprogramma’s door het organiseren van daarvoor benodigde bestuurlijke en ambtelijke overleggen
b. De ontwikkelagenda is de agenda voor de netwerksteden. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we
samenwerkingsinitiatieven als deze voordelen kunnen opleveren voor het stedelijk gebied van Twente
en daarmee voor Twente als geheel.

Wat doen we ervoor?
1. Faciliteren programma Ontwikkelagenda:
- Het organiseren en faciliteren van de benodigde ambtelijke en bestuurlijke overleggen ten
behoeve van de uitvoering van de (deel)programma(s) van de ontwikkelagenda.
- Het administratief en procesmatig voorbereiden van de besluiten die genomen worden over de
gezamenlijke investeringsagenda
2. Coördinatie van de gehele samenwerkingsagenda vindt plaats door de programmaondersteuning van
Netwerkstad. Het team faciliteert de bestuurlijke en ambtelijke overleggen, neemt deel in projecten,
bewaakt uitvoering van besluiten, coördineert processen, beheert het budget en zorgt voor
afstemming met externe partners.
Indicatoren

Indicator

Nr.

Aantal bestuurlijke
overleggen ontwikkelagenda
Aantal directeurenoverleggen
ontwikkelagenda

1

E
/
P
P

1

P

Bron

nvt

Huidig
niveau
(2014)
0

Ambitie
niveau
(2015)
3

nvt

0

10

Nulmeting
(jaar)

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.7.5

Basiskwaliteit als fundament

Wat willen we bereiken?
1. Strategisch programmeren: mogelijk maken van woon- en werklocaties op die plekken waar dat
voor het stedelijk gebied als geheel het meest rendement heeft. We zetten primair in op
herstructurering en / of transformatie. Als dat niet mogelijk is, kiezen we gezamenlijk voor een
uitbreidingslocatie voor bedrijven die multimodaal is / wordt ontsloten en voor wonen voor locaties
die goed met OV zijn/worden ontsloten. Gebieden die vanuit ruimtelijk perspectief moeten worden
afgerond, ronden we af. We geven prioriteit aan ontwikkeling in de binnensteden. Intensieve
afstemming van grondzaken tussen de gemeenten is een voorwaarde om gezamenlijk te kunnen
programmeren.
2. Bereikbaarheid: regiobreed zetten we in op een robuust en betrouwbaar netwerk van externe en
interne verbindingen, in alle modaliteiten (zie programma Bereikbaar Twente).

Wat doen we ervoor?
1. Strategisch programmeren:
- Verfijning vraagprognoses woonmilieus / beter inzicht in de woonvraag.
- Afstemming woningbouwplannen, maken van faseringsafspraken op basis van level playing
field. Waar mogelijk worden ook afspraken gemaakt met gemeenten buiten het stedelijk gebied
van Twente, via de nog op te stellen Twentse Woonvisie.
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-

-

Monitoring woningbouw om de ontwikkelingen goed te volgen.
Afstemming programma bedrijventerreinen en kantoren, maken van faseringsafspraken op basis
van level playing field. Elke 4 jaar zullen vraag en aanbod worden herijkt, jaarlijks wordt er
gemonitord op uitgifte en ontwikkeling van de afspraken. Waar mogelijk worden ook afspraken
gemaakt met gemeenten buiten het stedelijk gebied van Twente.
Afstemming werkwijze grondzaken om programmering te kunnen ondersteunen.

2. Bereikbaarheid:
- Lobby ten behoeve van verbreding en verdieping Twentekanalen, ontvlechting A1 en A35,
corridor van TEN-T. Deze acties worden regio-breed binnen het programma Mobiliteit opgepakt
en worden niet apart nog specifiek voor het stedelijk gebied opgepakt.
Indicatoren

Indicator

Nr.

Gezamenlijk woningaanbod
Afstemming woningbouwplannen
Monitor woningbouw
Gezamenlijke
vermogenspositie
Werklocaties

1
1

E
/
P
P
P

1
1

P
P

1

E

Zie programma Bereikbaar
Twente

2

Bron
website
Gemaakte
afspraken
Presentatie
grondzaken
Uitgifte ha.
bedrijventerrein

Nulmeting
(jaar)
nvt

2011

Huidig
niveau
(2013)
-

Ambitie
niveau
(2015)
1
10

1

1
1

18

25

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.7.6

Versterken economisch klimaat

Wat willen we bereiken?
1. Innovatie: werkgelegenheid waarborgen, inzetten op transformatie van industriële regio naar
innovatieve kennisregio met als speerpunten HTSM, Logistiek en Recreatie en Toerisme. Hierbij
trekken we in regionaal verband op om het programma Innovatiesprong te ondersteunen en uit te
voeren.
2. Logistiek: in regionaal verband trekken we op om een programma uit te werken en uit te voeren voor
het versterken van de Multi-modale bereikbaarheid van Twente.

Wat doen we ervoor?

1. Innovatie:
- We committeren ons om als Launching customer innovatie in het regionale bedrijfsleven een
springplank te bieden, met behulp van Kennispark en gebruik makend van de Innovatiesprong.
- We onderschrijven het belang van het WTC en het Expat center
- We investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in High tech
systems park (Thales Campus).
2. Logistiek:
- In regionaal verband trekken we op binnen het programma Bereikbaar Twente om de Multimodale bereikbaarheid van Twente te versterken op de internationale TEN-T corridor
- We werken aan de doorontwikkeling van een gezamenlijk havenbedrijf (met Hof van Twente en
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-

Lochem)
We onderschrijven het belang van Port of Twente
In regionaal verband verkennen we de mogelijkheden van spooroverslag in Twente
We investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in de
investeringsprojecten: ondertunneling spoorse doorsnijding Borne, Ontsluiting Laad en Loskade
XL Businesspark Twente, Versterking stationsgebied Oldenzaal, Noordelijke Spoorzone
Enschede en Stationsgebied Almelo.

Indicatoren

Indicator

Nr.

Projecten gestart

1

E
/
P
P

Investeringsprojecten gestart

2

P

Bron
Monitor
ontwikkelagenda
Monitor
Ontwikkelagenda

nvt

Huidig
niveau
(2013)
nvt

nvt

nvt

Nulmeting
(jaar)

Ambitie
niveau
(2015)
maart
2015
maart
2015

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.7.7

Verbeteren stedelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?
1. Complementaire binnensteden: ontwikkelingen en investeringen in de 5 binnensteden op basis
van een complementair profiel van de 5 binnensteden, die bij voorkeur het profiel benadrukken
of versterken met als resultaat aanvullende binnensteden.
2. Duurzame woon- en leefmilieus: het bieden van een aantrekkelijk woonklimaat met duurzame
woningen en woonmilieus.

Wat doen we ervoor?

1. Complementaire binnensteden:
- Meer ruimte voor markt- en burgerinitiatieven als uitvoering van de Spontane stad gedachte, ten
behoeve van het behoud van levendige binnensteden. Dit draagt tevens bij aan het versterken
van het Twents toeristisch product.
- Bevorderen en faciliteren samenwerking binnenstadsondernemers, eigenaren /beleggers en
andere betrokken marktpartijen.
- Gezamenlijke beleidsontwikkeling voor binnensteden van Netwerkstad, onder andere op thema’s
als digitale bereikbaarheid, herbestemming van locaties in de binnenstad, gevelverbetering en
bevordering van duurzaamheid en kwaliteit van de bestaande voorraad, functiemenging en
flexibilisering van bestemmingsplannen.
- We investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in de
investeringsprojecten Pilot Spontane Binnenstad, Verbinding Waagplein-Stadsplein Almelo,
Verbindingszone Stadscampus-binnenstad Enschede en oostelijke stadsentree
Enschedesestraat, Hengelo.
2. Duurzame woon- en leefmilieu’s :
- Transformatie / herstructurering woongebieden
- Duurzaamheidprojecten, deze worden in afstemming met de Twentse duurzaamheidagenda
uitgewerkt
- Waterbergingsprojecten
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Indicatoren

Indicator

Nr.

Projecten gestart

1

E
/
P
p

Aanvragen Pilot Spontane
Binnenstad

1

E

Projecten gestart

2

E

Bron
Monitor
Ontwikkelagenda
Uitvoeringsplan
Spontane
Binnensteden
Projectenlijst T/H

Nulmeting
(jaar)
Nvt

Huidig
niveau
(2013)
nvt

Ambitie
niveau
(2015)
Maart 2015
4

4

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.7.8

Binden van talent

Wat willen we bereiken?
1. Human capital: het vasthouden van talent door onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveaus beter
af te stemmen. Dit wordt uitgevoerd op regionaal niveau, als onderdeel van het bereiken van
een sociaal en economisch sterk Twente.
2. Culturele voorzieningen: culturele voorzieningen dragen bij aan het binden van talent,
talentontwikkeling en leefbaarheid van de stad. Het doel is om uitstekende culturele
voorzieningen en evenementen binnen de Netwerkstadsteden te creëren en bovenlokaal meer
ervaren te worden als aanbod voor heel Twente.

Wat doen we ervoor?

1. Human Capital:
- Bijdragen aan de regionale Human Capital Agenda.
- We investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in de
investeringsprojecten: doorontwikkeling Internationale school Twente en Expatcenter Twente
2. Culturele voorzieningen:
- Samenwerking musea en erfgoed, podiumaanbod en evenementen
- Verlaging kosten cultureel vastgoed
- We investeren via de gezamenlijke investeringsagenda bij de Ontwikkelagenda in het
investeringsproject: Nederlandse reisopera in de Performance Factory Enschede,
Indicatoren

Indicator

Nr.

Projecten gestart

1

E
/
P
P

Project gestart

2

P

Bron
Monitor
Ontwikkelagenda
Monitor
Ontwikkelagenda

Nvt

Huidig
niveau
(2013)
nvt

Ambitie
niveau
(2015)
maart 2015

Nvt

nvt

maart 2015

Nulmeting
(jaar)

E = effectindicator en P = prestatie-indicator
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5.7.9

Excellente overheid

Wat willen we bereiken?
1. Bestuurlijke samenwerking: werkwijze waarbij een wethouder een dossier coördineert namens
verschillende colleges.
2. Het vergroten van de economische ontwikkelkracht door intensieve samenwerking tussen
gemeenten en provincie op economisch gebied, te beginnen met intensivering samenwerking
van de betrokken ambtenaren voor Economische Zaken.

Wat doen we ervoor?

1. Bestuurlijke samenwerking:
- We gaan werken met een intergemeentelijke portefeuillehouder met mandaat van de 5
gemeenten met een door de colleges vastgestelde opdracht, met als eerste portefeuille
gezamenlijk strategisch programmeren. Uitwerking vindt plaats in afstemming met het proces
van heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking.
2. Intensivering samenwerking economie
- Intensieve samenwerking op economisch gebied in regionaal verband en met de provincie, met
de ontwikkelagenda (waarin verwerkt de economische motor) als vertrekpunt en aansluiten
zoeken bij de digitale stedenagenda.
Indicatoren

Indicator

Nr.

Portefeuillehouders met
mandaat
Intensivering samenwerking
EZ

1

E
/
P
P

2

P

Bron
Monitor
Plan van aanpak
samenwerking
EZ en monitor

Nulmeting
(jaar)
nvt
2013

Huidig
niveau
(2013)
nvt

Ambitie
niveau
(2015)
2

Alleen
afstemming

Concrete
samenwerk
ingsafspraken

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

5.7.10 Internationaal
Wat willen we bereiken?
1.

Internationale oriëntatie in Twente vergroten (strategielijn 1) alsmede nieuwe strategische
internationale coalities verkennen en aangaan met kennisinstituten en vergelijkbare economische
regio’s die qua inhoud en doelstellingen passend zijn bij onze internationale ambities.

2.

Twente internationaal profileren en positioneren als High Tech supplier, excellente
onderzoekspartner en ideale locatie om in te investeren/vestigen (strategielijn 2).

3.

Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de
realisering van Twentse economische doelstellingen (strategielijn 3) en aan de uitvoering van
Twentse projecten, ondermeer door het verlenen van advies en services op benoemde
themadossiers.
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Wat doen we ervoor?
1.
Internationale oriëntatie in Twente vergroten
1a. Beleid en strategieservice: strategisch advies inzake de dynamische vertaling van de Economische
Agenda van Twente in een concrete internationale uitvoeringsagenda.
1b. Communicatie: activiteiten op maat zoals werkbezoeken van Twente aan Brussel en van contacten
in Brussel aan Twente, bijhouden websites, Bericht Brussel, diverse presentaties.
2. Twente internationaal profileren
2a. Identificeren van fora, platforms, toonaangevende conferenties om Twentse profiel neer te zetten
in Brussel. Arrangeren en adviseren m.b.t. Twentse deelname. O.a. aan Open Days of vergelijkbare
evenementen.
2b. Profileren van Twente als HTS&M supplier, als excellente onderzoekspartner en als ideale
vestigingslocatie.
3. Verlenen van advies en services op themadossiers
3a. Subsidiematching service.
3b. Projectconcept service.
3c. MKB service.
3d. Onderhouden van netwerk van contacten in Brussel (internationale regio’s, ERRIN, EUROCITIES,
HNP, Commissie, EP, PV e.d.).
Indicatoren

1a

E
/
P
P

EU Office

1b
2a
2b
3a
3b
3c
3d

P
P
P
P
P
P
P

EU Office
EU Office
EU Office
EU Office
EU Office
EU Office
EU Office

Indicator

Nr.

Up to date houden van
dynamische internationale
uitvoeringsagenda
Bericht Brussel
Deelname Open Days
Profileren op evenementen
Subsidiematching service
Project concept service
MKB service
Netwerk van contacten

Bron

0

Huidig
niveau
(2014)
0

Ambitie
niveau
(2015)
1

1
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1

Nulmeting
(2013)

5.7.11 Overzicht van lasten en baten
Netwerkstad

2015

2014

Totaal lasten
Totaal baten

€
€

Saldo

€ 780.810

805.810
25.000

€
€

794.818
25.000

€ 769.818

Verschil
€
€

10.992
0

€ 10.992

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.
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5.8

Overzicht van lasten en baten per (deel)programma

Leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Sociaal Economisch sterk Twente
Recreatieve Voorzieningen
Duurzaam Twente
Bereikbaar Twente

€ 5.814.877
€ 2.710.026
€
307.568
€ 52.157.933

€ 4.497.956
€ 1.116.982
€
0
€ 51.892.300

€
€
€
€

1.316.921
1.593.043
307.568
265.633

Netwerkstad

€

805.810

€

25.000

€

780.810

AvT / IPT

€

6.281.535

€

6.281.535

€

0

Totaal

€ 68.077.750

€ 63.813.774

€ 4.263.976

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

5.9

Overzicht van lasten en baten per kostensoort

Leefomgeving
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel derden
Rente / Afschrijving
Energie
Huur / pacht
Overige diensten / kosten
Overige ink.overdrachten
Kapitaallasten
Overhead: huisvesting
Overhead: centraal

Baten
Vergoeding derden
Diverse opbrengsten
Overdrachten Rijk
Overige ink.overdrachten
Reserveringen
Taakstellingen

Gemeentelijke bijdrage

2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.751.074
3.236.925
68.674
18.650
4.443.468
55.229.663
300.052
173.497
790.599
68.012.602

€
€
€
€
€
€
€

497.098
51.701.659
11.171.344
378.526
63.748.626

€

4.263.975

Incl. de lasten en baten van de afdelingen en hulpkostenplaatsen.
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6.

Bedrijfsvoering
Domein
Programma
Portefeuillehouders
Programmamanager

6.1

: Bedrijfsvoering
: Bedrijfsvoering
: mr. R.S. Cazemier
: dr. ing. G.J.M. Vos

Toelichting

Ontwikkeling domein Bedrijfsvoering
De afgelopen jaren is gedacht en gesproken over de toekomst van Bedrijfsvoering van Regio Twente.
Daarbij was zowel aandacht voor het dienstverleningsconcept als de organisatorische inrichting (van
de 3 afdelingen (Financiën, P&O en Algemene Zaken) van voormalig Bestuurs- & Bedrijfsbureau
(B&B) naar één zelfstandig domein Bedrijfsvoering).
Vanaf eind 2012 is hierin een aantal belangrijke stappen gezet, zowel met de verdere inrichting van
het dienstverleningsconcept (o.m. servicedesk) als de organisatorische inbedding (domein
Bedrijfsvoering, met benoeming managementlaag in 2013). In 2014 vindt verdere afronding van de
organisatorische inbedding plaats. Daarna, vooral in 2015 en verder, vindt doorontwikkeling op
onderstaande thema’s plaats.
Deze stappen zetten we met oog op een effectieve en efficiënte dienstverlening aan onze klanten.
Onze dienstverlening richten we in vanuit onderstaande context.
Missie & visie
Domein Bedrijfsvoering is erop gericht het werk van Twentse overheden – met name de 14 verbonden
gemeenten – mogelijk te maken. Dit doen we door effectief en efficiënt vorm te geven aan alle
gewenste bedrijfsvoeringsprocessen. Wij streven daarbij naar een maximaal tevreden klant. (missie)
Dit doen we door onze processen samenhangend en klantgericht in te richten en heldere afspraken
over verwachtingen te maken. (visie)
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Kerntaken Bedrijfsvoering
De kerntaak van domein Bedrijfsvoering is het goed en efficiënt ondersteunen van primaire
processen, onder meer van de domeinen Gezondheid (GGD) en Leefomgeving. Deze ondersteuning
vindt plaats op het gebied van de gehele PIOFACH keten: bestuurlijke & juridische zaken, financiën,
ICT, personeel & organisatie, kwaliteit, post & archief, communicatie en facilitaire zaken. Ook
adviseert en ondersteunt domein Bedrijfsvoering het bestuur van Regio Twente (regioraad en
dagelijks bestuur).
Daarnaast verzorgt domein Bedrijfsvoering deze ondersteuning deels aan Veiligheidsregio Twente en
op het gebied van salarisadministratie aan de Netwerkstadgemeenten. Ook levert domein
Bedrijfsvoering deze dienstverlening vanuit gastheerschap aan bijvoorbeeld Shared Services Netwerk
Twente (SSNT), Kennispunt en Samen14/OZJT. En biedt Regio Twente een landingsplaats voor
vervolg op SSNT projecten, zoals Twentse School. Samenwerking op Twentse schaal en coalition of
the willing fungeren hierbij als vertrekpunten.
Ook wordt zorg gedragen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en klachten. Verder
wordt uitvoering gegeven aan de taak grensoverschrijdende samenwerking via activiteiten t.b.v.
Euregio en MONT. Deze laatste activiteiten kunnen in 2015 worden heroverwogen; domein
Bedrijfsvoering ontwikkelt zich steeds meer naar de essentie van bedrijfsvoeringstaken.
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)
De dienstverlening aan de domeinen van Regio Twente, Veiligheidsregio Twente en derden vindt in
beginsel plaats via een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. De vertaling van dit model naar de
praktijk vraagt de komende jaren om een aantal (door)ontwikkelingen. Zo is een transparant
kostprijsmodel en vertaling daarvan naar heldere, hanteerbare dienstverleningsovereenkomsten van
groot belang. Hiervan zijn al enkele versies in gebruik, bijvoorbeeld voor de dienstverlening aan VRT.
In het eerste kwartaal van 2014 vindt verdere ontwikkeling hiervan voor interne opdrachtgevers (GGD,
Leefomgeving) plaats.
De transparantie in het kostprijsmodel is daarbij belangrijk, omdat Bedrijfsvoering zich op meerdere
opdrachtgevers richt. De ene opdrachtgever dient immers niet mee te betalen voor dienstverlening
aan een andere opdrachtgever. Heldere afspraken over toe- en uittreding en afdekken van risico’s zijn
daarbij noodzakelijk.
Dienstverleningsconcept
Deze kerntaken verrichten we vanuit de filosofie: zelfservice, service en backoffice/advies, zoals
geschetst in onderstaande figuur.

Belangrijk daarbij is dat de vraag van de klant leidend is en deze zo integraal mogelijk wordt bediend.
Bij eenvoudige, veelvuldig terugkerende vragen biedt zelfservice (digitale portal via intranet) hiervoor
uitkomst. Bij eenvoudige, maar minder te standaardiseren vragen biedt de servicedesk uitkomst. Tot
slot levert de backoffice/advies bredere ondersteuning bij complexere vraagstukken. Een voorbeeld:
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als een collega wil weten aan welke voorwaarden een factuur of overeenkomst moet voldoen, dan is
dat terug te vinden via zelfservice. Een leverancier die belt om de betaalstatus van een factuur te
achterhalen, wordt door de servicedesk geholpen. En een advies over of de planning van de
jaarrekening levert een financieel adviseur vanuit backoffice/advies.
Ook is daarbij van belang dat domein Bedrijfsvoering de primaire proces mede mogelijk maakt: zonder
bedrijfsvoering geen primaire processen.
Processturing
Om de klant goed en integraal te bedienen, is een effectieve, meer klantgerichte en efficiënte
inrichting van onze werkprocessen noodzakelijk (lean management). Met focus op de klantvraag en
gericht op continu verbeteren. Daarmee vindt ook een verschuiving plaats van functioneel/vakgroep
gericht werk naar meer procesgericht werk, waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Sturing vindt
daarmee meer op processen dan op vakdisciplines sec plaats. Ook hierin wordt de komende periode
geïnvesteerd, bijvoorbeeld door het (lean) doorlichten en herinrichten van onze processen. Waar
mogelijk, vindt daarbij ook digitalisering plaats ter ondersteuning van efficiëntere werkwijze.
Digitalisering speelt daarbij ook een belangrijke rol; digitaliseren van personeelsdossiers en ‘flows’
(zoals aanvraag nieuwe medewerker) zijn daarvan mogelijke voorbeelden.
Kwaliteitsimpuls
De kanteling in het dienstverleningsconcept, bijbehorend kostprijsmodel en processturing vraagt ook
iets van de competenties en vaardigheden van betrokken collega’s (medewerkers en management).
Ook hiervoor is de komende tijd aandacht, bijvoorbeeld door gericht inzetten van trainingen, intervisie
en coaching.
Dit alles kan investeringen t.a.v. personeel, systemen, processen e.d. met zich meebrengen of
consequenties op deze gebieden hebben die leiden tot tijdelijke meerkosten.
Toekomstgericht
Deze ontwikkelingen dragen bij aan een betere dienstverlening vanuit domein Bedrijfsvoering in het
hier en nu. Ook maakt dit het voor domein Bedrijfsvoering makkelijker om mee te bewegen met
ontwikkelingen in de toekomst. Bijvoorbeeld de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die volgt op het
wegvallen van de WGR+ status of een Twente Bedrijf achtige setting.

6.2

Kaderstellende beleidsnota’s

Onderstaand overzicht schetst de belangrijkste kaderstellende nota’s van Regio Twente.
Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regeling Regio Twente

Raden, colleges van
B&W en
burgemeesters
Twentse gemeenten
Regioraad
Regioraad
Regioraad

Oorspronkelijk in 1994.
Laatstelijk gewijzigd
per 1 januari 2011

Regioraad

17 februari 2010

Regioraad
Hoofd Algemene Zaken

30 juni 2010
1 december 2011

Regioraad
Regioraad
Regioraad

16 november 2011
16 februari 2011
10 oktober 2012

Programmabegroting
Protocol rechtmatigheidscontrole (art. 213)
Organisatieverordening (waarin opgenomen
financieel statuut)
Advies Commissie Kerckhaert d.d. 21 januari
2010 getiteld ‘Intergemeentelijke samenwerking
in Twente herijkt’
Treasurystatuut Regio Twente
Proces ‘Een goede voorbereiding van
vergaderingen is het halve werk’
Financiële verordening Regio Twente (art. 212)
Risicomanagement en weerstandsvermogen
Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid
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c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie
samenwerking
Nota afschrijving en rente Regio Twente
Reglement taken en werkzaamheden van de
auditcommissie Regio Twente
Raming prijs- en looncompensatie
Beleidskader batig rekeningsaldi
Nota reserves en voorzieningen
Diverse verordeningen en regelingen (zie
extranet en internet)

6.3

Regioraad
Regioraad

15 februari 2012
20 juni 2012

Regioraad
Regioraad
Regioraad
Regioraad

13 februari 2013
12 februari 2014
12 februari 2014
Diverse data

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?
1.
2.
3.
4.

Heldere dienstverleningsafspraken met onze interne en externe klanten maken.
Klantgerichte dienstverlening leveren, op een efficiënte en effectieve wijze.
Een aantal belangrijke bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren/herinrichten.
Hiermee anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen van Regio Twente (Twente Bedrijf o.i.d.).

Wat doen we ervoor?
1. Een helder en transparant kostprijsmodel en model dienstverleningsovereenkomst (DVO)
opstellen t.b.v. dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering, binnen én buiten Regio Twente
organisatie.
2. Verder door ontwikkelen van ons dienstverleningsconcept en investeren in bijbehorend gedrag
en werkstijl (o.m. via teamsessies en gesprekscyclus).
3. Doorlichten van een aantal bedrijfsvoeringsprocessen op basis van lean methodiek, samen met
betrokken medewerkers en klanten. Optimaliseren met ondersteuning van ICT waar mogelijk.
4. Meedenken en actief betrokken blijven in deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld in regionale
werkgroepen.
Indicatoren

Indicator

N
r.

Kostprijsmodel/DVO model
Doorlichten processen lean

1
3

E
/
P
P
P

Bron

Nulmeting
(jaar)

Intern
Intern

Huidig
niveau
(2014)
vastgesteld
5 processen

Ambitie
niveau (2015)
evalueren
5 processen

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

6.4

Overzicht van lasten en baten

Bedrijfsvoering

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ 2.652.082
€
986.306

€ 2.687.990
€ 1.302.716

- € 35.909
€ 316.410

Saldo

€ 1.665.776

€ 1.385.274

€ 280.501

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau van Bedrijfsvoering en Bestuur en directie.
De bedragen van 2014 zijn van het programma Service & Samenwerking.
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6.5

Overzicht van lasten en baten per kostensoort

Bedrijfsvoering
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel derden
Rente / Afschrijving
Energie
Huur / pacht
Overige diensten / kosten
Overige ink.overdrachten
Kapitaallasten

Baten
Vergoeding derden
Diverse opbrengsten
Overdrachten Rijk
Overige ink.overdrachten
Reserveringen
Taakstellingen
Overhead: huisvesting
Overhead: centraal

Gemeentelijke bijdrage

2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.923.228
446.083
2.476.144
1.090.753
1.247.652
218.265
30.380
9.432.504

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.000
888.048
45.000
39.257
988.846
5.791.576
7.766.728

€

1.665.776

Incl. de lasten en baten van de afdelingen en hulpkostenplaatsen van Bedrijfsvoering en Bestuur en directie.
.
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7.

Overige onderdelen

7.1

Bestuur en directie

Het jaar 2015 staat in het teken van enkele veranderingen in de samenwerking van de gemeenten in
Twente. Wanneer het kabinetsvoornemen om de ‘plus’ uit de Wet gemeenschappelijke regelingen te
schrappen door het parlement in wetgeving is vastgelegd zal Regio Twente met ingang van 2015 niet
meer de status van plusregio hebben en zullen de taken en middelen op het gebied van verkeer en
vervoer overgaan naar de provincie Overijssel. Wij hopen in 2014 afspraken met gedeputeerde staten
van Overijssel te kunnen maken over deze overgang en de positie van de Twentse gemeenten bij de
uitvoering door de provincie.
In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Enkele onderdelen
daarvan worden op regionaal niveau uitgevoerd en beoogd wordt dit onder te brengen bij Regio
Twente, middels een apart organisatieonderdeel genaamd ‘Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in
Twente’ (OZJT). Mogelijk worden hieraan ook de regionale taken op het gebied van ondersteuning en
zorg (AWBZ/Wmo) toegevoegd. In verband daarmee bevat deze begroting een onderdeel OZJT.
Mede in verband met de hiervoor vermelde ontwikkelingen is in 2013 gestart met een proces voor de
heroriëntatie van de gemeentelijke Twentse samenwerking. In uw vergadering van 12 februari 2014
heeft uw raad kennisgenomen van het doorlopen proces en de notitie ‘Eerste contour vernieuwde
regionale samenwerking’. Tevens heeft u er mee ingestemd om de bevindingen in te brengen in eigen
college en raad ten behoeve van verdere besluitvorming door de 14 Twentse gemeenten. Om tot deze
besluitvorming te kunnen komen wordt in 2014 de in genoemde notitie geschetste contour voor
Twente(be)raad, sturing door portefeuillehouders en Twentebedrijf uitgewerkt en voorzien van een
voorstel voor de bestuurlijke inbedding van de nieuwe samenwerkingsorganisatie. Hiervoor is een
stuurgroep van enkele burgemeesters, waaronder de voorzitter van Regio Twente, ingesteld die met
ondersteuning van secretarissen en griffiers de uitwerking ter hand heeft genomen. Het is de
bedoeling dat implementatie van de voorstellen in 2015 plaatsvindt.
In 2015 is naar verwachting ook van kracht een (technische) wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging voorziet onder andere in een versterking van de
positie van de gemeenteraad. Als nieuw instrument wordt geïntroduceerd dat voor 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders
en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten wordt toegezonden. De begroting is
het resultante van deze kaders en verwordt daarmee tot uitvoeringsdocument. De vaststelling daarvan
verschuift van uiterlijk 15 juli naar uiterlijk 1 augustus. Verder wordt de termijn voor welke de begroting
aan de gemeenteraad moet worden toegezonden verruimd van 6 naar 8 weken. Binnen deze termijn
kan de raad een zienswijze bij uw raad indienen.
De wetswijziging regelt tevens een nieuwe rechtsvorm van samenwerking; voor uitvoerende taken op
het gebied van bedrijfsvoering de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze rechtspersoon is een
collegeregeling en heeft slechts 1 bestuursorgaan (en is een bestuur en dus geen algemeen én
dagelijks bestuur).
Regio Twente is één van de partners in Shared Services Netwerk Twente. Onze ambtelijke
organisatie doet in dit verband zoveel mogelijk mee in samenwerkingsprojecten. Voorbeelden daarvan
zijn de Interne Twentse arbeidsmarkt, arbeidsmediation, Twentse school voor mobiliteitstrainingen en
competentieontwikkeling, het project om te komen tot één Twentse CAO, een gemeenschappelijk
Twents aanbestedingsbeleid, klachtenregeling en algemene inkoopvoorwaarden alsmede diverse
overlegvormen om te komen tot efficiënte werkwijzen.

7.1.1 Overzicht van lasten en baten
De lasten en baten van Bestuur en directie zijn nog onderdeel van de lasten en baten van programma
Bedrijfsvoering.
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7.2

Kennispunt Twente
Domein
Programma
Portefeuillehouders
Programmamanager

: Leefomgeving
: Kennispunt Twente
: mr. drs. R.G. Welten
: drs. I. Bakker

7.2.1
Toelichting
Kennispunt Twente is gefundeerd in de Netwerkstad Twente. De komende jaren wil het Kennispunt
doorgroeien tot een onderzoeksbureau voor alle Twentse gemeenten en voor de Regio. Het
Kennispunt richt zich op alle domeinen die voor gemeenten en Regio van belang zijn. Het onderscheid
met marktpartijen wordt gemaakt door een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen
belang van de deelnemende gemeenten en Regio Twente zijn opgenomen. Kennispunt Twente wordt
aangestuurd door een bestuurlijk programmeringsoverleg en een ambtelijke regiegroep. Regio Twente
is de gastheer van Kennispunt Twente. Het Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie om
kritisch en onafhankelijk onderzoek en advies te kunnen garanderen.
Missie Kennispunt Twente: Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de Twentse
gemeenten en van de regio Twente te versterken. Dit doel bereikt het kennispunt door hoogwaardige
sturingsinformatie te leveren, die aansluit bij actuele besluitvorming voorzien is van duiding en
handelingsperspectief biedt. Kennispunt Twente is het eerste aanspreekpunt en een betrouwbare
partner voor onderzoek en advies in alle stadia van beleidsontwikkeling en – uitvoering. Kennispunt
Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de regio op
zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in vaste samenwerkingsverbanden en
gelegenheidscoalities.

7.2.2 Trends en ontwikkelingen
De ontwikkeling van Kennispunt Twente vindt plaats in een turbulente maatschappelijke context.
Gemeenten moeten bezuinigen, maar krijgen ook meer verantwoordelijkheden. De samenleving wordt
diverser en complexer. Burgers dienen meer en meer op hun eigen kracht te worden aangesproken.
Gemeenten werken op verschillende terreinen al samen, een trend die doorzet met samenwerking op
het gebied van bedrijfsvoering en economische zaken. De gemeenten oriënteren zich in hun
bestuurlijke opgaven steeds meer regionaal. Er zijn veel overlappende vragen en thema’s voor
gemeenten en regio. Dit biedt voor het Kennispunt kansen in het gericht opschalen en regionaliseren
van vraagstukken en problemen. Kennispunt Twente wil komen tot een regionaal integrerend aanbod:
samenhang waar mogelijk, specialisatie waar nodig.

7.2.3

Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuursovereenkomst Kennispunt Twente

Colleges Netwerkstad
Dagelijks Bestuur

DB 7 oktober 2013

7.2.4 Werkzaamheden
Bij Kennispunt Twente werken onderzoekers en dataspecialisten. Zij genereren kennis door eigen
onderzoek en dataverzameling en door hun kennis te verbinden aan die van strategische partners als
UT, Saxion en provincie. Het maakt gebruik van innovatieve en beproefde onderzoeksmethoden en
zoekt synergie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, tussen data en duiding. De kern van de
activiteiten bestaat uit statistische beschrijvingen en prognoses, monitoronderzoek en toegepast
beleidsonderzoek.
De burgerpanels van de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede die door het Kennispunt Twente
worden beheerd, zijn een belangrijke pijler onder het werk. De panels worden zo mogelijk uitgebreid
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naar andere gemeenten. Daarnaast biedt de Twentse Databank een stevige basis om de implicaties
van lokaal en regionaal beleid te kunnen onderzoeken. Kennispunt Twente legt deze databank aan en
onderhoudt deze. De databank wordt in 2015 verder uitgebouwd.
Het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen in de vorm van adviseren wordt een kerntaak in
eigen beheer. Het ontwikkelen van nieuwe producten in antwoord op nieuwe beleidsopgaven
geschiedt in samenspraak met kennisinstituten en gespecialiseerde bureaus.

7.2.5

Overzicht van lasten en baten

Kennispunt Twente

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ PM
€ PM

€ 0
€ 0

€ PM
€ PM

Saldo

€

€ 0

€

0

0

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau

7.3

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente

De veertien Twentse gemeenten werken samen aan een Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in
Twente (OZJT). Regio Twente faciliteert deze samenwerking. Aan het takenpakket van de OZJT
wordt nog gewerkt, de kwartiermaker is recent gestart. De verwachting is dat gerichter en efficiënter
gewerkt kan worden door de jeugdtaken onder te brengen in een nieuwe regionale organisatie. Deze
moet uiterlijk 1 januari 2015 gereed zijn; nadere uitwerking volgt in de loop van 2014.

7.3.1

Overzicht van lasten en baten

Organisatie voor de Zorg en de
Jeugdhulp in Twente

2015

2014

Verschil

Totaal lasten
Totaal baten

€ PM
€ PM

€ 0
€ 0

€ PM
€ PM

Saldo

€

€ 0

€

0

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau
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8.

Paragrafen

De programmabegroting bevat de volgende paragrafen:
1.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.
Onderhoud kapitaalgoederen
3.
Bedrijfsvoering
4.
Verbonden partijen
5.
Financiering
6.
Rechtmatigheid
Evenals in voorgaande jaren stelt de regioraad voor het begrotingsjaar 2014 kaders vast om zijn
controlerende taak uit te kunnen voeren.
Deze paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de
financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen
die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote
financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden.
Ook in deze begroting wordt weer een paragraaf gewijd aan de uitvoering van rechtmatigheid.

8.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft tot doel inzicht te geven in de
samenstelling, de omvang en het verloop van enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de
samenstelling van het risicoprofiel van Regio Twente. Het aanwezige weerstandsvermogen geeft aan
hoe robuust de begroting en het jaarverslag zijn. Dit is van belang wanneer zich een financiële
tegenvaller voordoet.
In de regioraad van 12 februari 2014 is het voorstel “Risicomanagement, weerstandsvermogen en de
herziene nota reserves en voorzieningen” vastgesteld. Door aandacht te hebben voor het
weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller ons dwingt tot bezuinigen
of (tussentijds) bijvoorbeeld met een (incidentele of structurele) verhoging van de gemeentelijke
bijdrage te komen.
Regelgeving
De wetgeving en het beleid voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in:
• Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2003 (art. 9, 11 en 26);
• De financiële verordening Regio Twente (regioraad 16 november 2011, art. 16);
• De beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (regioraad 16 februari 2011).
Risicoinventarisatie en weerstandsvermogen
In het regioraadsvoorstel van 12 februari 2014 is uitvoerig stilgestaan bij de risicoinventarisatie en het
hiervoor noodzakelijk geachte weerstandvermogen. In de regioraad van 12 februari 2014 is
afgesproken dat in het najaar 2014 een weergave zou worden gegeven van “nut en noodzaak” van de
ingestelde reserves.
Beleidskader voor tarieftaken en/of overgedragen (overheids)taken
In genoemd regioraadsvoorstel is afgesproken dat wij bijzondere aandacht gaan geven aan het
aanhouden van reserves voor tarieftaken en/of overgedragen (overheids)taken in het bijzonder. De
ontwikkeling van dit beleidskader is in voorbereiding en willen wij uiterlijk in het voorjaar 2015
presenteren.
Belangrijkste mutaties risicoinventarisatie
Ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s (peildatum 31 augustus 2013), zoals deze in het
regioraadsvoorstel van 12 februari 2014 waren gepresenteerd, zijn er twee belangrijke mutaties:
• De invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014;
• Als gevolg hiervan het vervallen van de meeropbrengst ten opzichte van het geraamde
financieringsresultaat (nr. 20).
Deze twee mutaties (zie overzicht geïnventariseerde risico’s) en de overige (geringe) mutaties laten
een daling van € 1.076.031 van de geïnventariseerde risico’s zien.
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Incidenteel risico consequenties CAO 2013
In 2015 kan nog sprake zijn van een (incidenteel) risico. Sinds begin 2013 is er geen vastgestelde
CAO. Bij de salarisraming wordt uitgegaan van de werkelijke salarislasten (incl. werkgeverslasten) van
2014. Indien in het jaar 2015 een CAO wordt vastgesteld wat leidt tot een nabetaling vanaf 2013
betekent dit een overschrijding op de geraamde salarissen (loonsom). Daar het niet te voorspellen is
wanneer een CAO akkoord wordt bereikt en of dit consequenties heeft, is voor dit risico in
onderstaande tabel een PM bedrag opgenomen.
Samenvattend overzicht van door Regio Twente geïnventariseerde risico”s
Domein

bedrag / bandOmvang
breedte
risico's (effect)

Algemeen
Bedrijfsvoering
Leefomgeving
Gezondheid
Totaal

5.040.058
2.814.276
4.817.973
6.179.617
18.851.925

484.591
312.593
471.176
1.179.281
2.447.642

Weerstands
capaciteit
14.241
648.319
1.199.532
706.247
2.568.339

Over- / onder- Bron / onderbouwing
dekking
bedrag
470.350 Risicoanalyse
-335.726 Risicoanalyse
-728.356 Risicoanalyse
473.034 Risicoanalyse
-120.697

Specificatie van door Regio Twente geïnventariseerde risico’s
nr Naam risico

Bedrag / bandbreedte

Effect

Kans Soort Risico

1

Productieverlies door onvoldoende benutten ICT

1.000.000

300.000

30% Bedrijfsvoering

2

Leveren diensten aan externe partijen

1.041.500

104.150

10% Bedrijfsvoering

3

Voorfinanciering AvT / IPT

-

-

0% Financieel

4

Ontwikkelingen kapitaalmarktrente / schatkistbankieren

-

-

30% Financieel

5

Terugkeergarantie voormalig personeelsleden

150.000

45.000

30% Bedrijfsvoering

6

Aanbestedingsprocedures bedrijfsvoering

733.819

73.382

10% Juridisch

7

Afhankelijkheid geautomatiseerde systemen

8

Aanbestedingsprocedures Leefomgeving

9

Derving erfpacht- /exploitatierechten

10 Parkeergelden
11 Gevolgen afschaffing WGR+ Status voor Leefomgeving
12 Gevolgen afschaffing WGR+ Status voor Bedrijfsvoering
13 Aanbestedingsprocedures gezondheid
14 Doorontwikkeling ICT applicaties GGD Twente
15 Opbrengsten tarieftaken GGD
16 Opbrengsten SOA

384.615

38.462

1.100.000

110.000

10% Bedrijfsvoering

40.000

12.000

30.000

15.000

50% Inkomsten

1.000.000

100.000

10% Inkomsten

10% Juridisch
30% Inkomsten

300.000

150.000

50% Inkomsten

3.006.368

300.637

10% Juridisch

168.800

50.640

1.090.000

327.000

30% Inkomsten

800.000

80.000

10% Inkomsten
30% Inkomsten

30% Bedrijfsvoering

17 MOA

120.000

36.000

18 Hypothecaire leningen personeel

204.605

2.046

1% Financieel

19 Debiteuren (excl. openbare lichamen)

365.838

36.584

10% Inkomsten

-

1% Financieel

20 Uitgezette financiele middelen rc, spaarrekeningen en deposito`s

-

21 Woonruimten en bedrijfsgebouwen

1.350.000

-

0% Kapitaalgoederen

22 Juridische procedures en aansprakelijkheid

2.500.000

-

0% Juridisch

23 Ziekteverzuim (langdurig)

38.957

35.062

24 Ziekteverzuim (langdurig)

37.973

34.176

90% Bedrijfsvoering

25 Ziekteverzuim (langdurig)

144.449

130.004

90% Bedrijfsvoering

26 Fraude

250.000

27 Daling projectinkomsten

850.000

255.000

30% Inkomsten

1.500.000

150.000

10% Financieel

28 Projecten en subsidies DLO

-

90% Bedrijfsvoering

0% Bedrijfsvoering

29 Indexaties BDU

460.000

-

0% Bedrijfsvoering

30 Efficiënt gebruik Twentehuis

150.000

45.000

30% Bedrijfsvoering

35.000
P.M.

17.500
-

50% Bedrijfsvoering
0% Bedrijfsvoering

31 Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen
32 Verlenen diensten aan 'coalition of the willing'
Incidenteel risico consequenties CAO 2013
Totaal programmabegroting 2015
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Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit (reserves) is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te
kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken. De incidentele
weerstandscapaciteit is per 31 december 2013 (op basis van de concept jaarrekening 2013) als volgt
samen te vatten:

Weerstandscapaciteit

Saldo
31-12-2013
14.241
648.319
1.199.532
706.247
2.568.339

Algemene reserve
Reserves bedrijfsvoering
Reserves Leefomgeving
Reserves GGD
Totaal

Hierbij wordt opgemerkt dat enkele beklemde “bestemmingsreserves” geheel of gedeeltelijk zijn
gecorrigeerd op de saldo’s per 31-12-2013, zoals deze in de jaarrekening 2013 zijn gepresenteerd.
Klasse

Ratio
=>

A
B
C
D
E
F

Betekenis
<

2,0
1,4
1,0
0,8
0,6
0

2,0
1,4
1,0
0,8
0,6

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Weerstandsvermogen Regio Twente
Het weerstandsvermogen is op basis van de omvang van de geïnventariseerde risico`s en de
gepresenteerde weerstandscapaciteit berekend.
Het streven is er op gericht om, afhankelijk van externe en interne factoren en ontwikkelingen, een
gezonde financiële positie te behouden in relatie tot het weerstandsvermogen. Daarbij wordt gestreefd
naar een 1 : 1 verhouding3, waarbij alle gekwantificeerde risico’s worden afgedekt door
weerstandsvermogen.
De ratio komt uit op 1: 1,05 dat, volgens de door uw raad vastgestelde normering (1 : 1), als
voldoende moet worden aangemerkt.
Waarderingsratio
Omvang risico’s
Weerstandscapaciteit
Ratio

8.2

€ 2.447.642
€ 2.568.339
1,05

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen.
Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans
staan omdat het nut zich over meerdere jaren uitstrekt (zoals bedrijfsgebouwen, recreatieparken en
fietspaden). Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering structureel
een substantieel beslag op middelen in de exploitatiebegroting leggen. Dit geldt niet voor de financiële
activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa), omdat die regelmatig worden vervangen.
3

Zoals afgesproken in de door de regioraad op 16 februari 2011 vastgestelde beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen.
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De kapitaalgoederen waarover we hier spreken, betreffen het domein Leefomgeving. De beoogde
kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.
Bedrijfsgebouwen
Regio Twente bezit een aantal bedrijfsgebouwen op de recreatieparken. Het gaat hierbij om
beheercentra met bijbehorende schuren en loodsen. Tevens bezitten de parken allemaal meerdere
toiletgebouwen. Daarnaast zijn op de parken nog een aantal panden in eigendom. Deze panden zijn
veelal verhuurd of in erfpacht uitgegeven. Tevens heeft Regio Twente een aantal dienstwoningen in
eigendom, die worden verhuurd aan de beheerders van de parken. De kosten van onderhoud hiervan
staan grotendeels in de begroting, de kosten van vervanging niet.
Recreatieparken
Het domein Leefomgeving (team Recreatieve Voorzieningen) beheert namens de gemeenten de
recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede), Het Lageveld (Wierden) en Het
Arboretum Poort-Bulten (De Lutte, Losser). Voor het hiervoor geldende beleidskader wordt verwezen
naar de programmabegroting van het domein Leefomgeving.
De boekwaarde van het in deze kapitaalgoederen geïnvesteerd vermogen staat aangegeven en
gespecificeerd op de balans. Eventuele verschillen in de boekwaarde en de waarde in het economisch
verkeer (zo die al bekend is) worden aangemerkt als stille reserve. Voor groot onderhoud wordt
jaarlijks in de begroting een dotatie aan de reserves groot onderhoud gedaan. Vanuit deze reserves
worden zoveel mogelijk de kosten van groot onderhoud en vervanging gefinancierd. Ook de actuele
omvang van deze reserves staat in de balans vermeld en toegelicht.
Het groot onderhoud gebeurt aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen waarin de visie op het
te plegen groot onderhoud en een raming van de daaruit voortvloeiende kosten is opgenomen. Tot
slot is er voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen nog de reserve vervanging en vernieuwing.
Deze wordt jaarlijks gevoed met, of aangewend voor, de afdekking van het exploitatieresultaat van het
team Recreatieve Voorzieningen
Fietspaden en routenetwerken
Aan het groot onderhoud van het kapitaalgoed fietspaden en routenetwerken ligt eveneens een
meerjaren onderhoudsplan ten grondslag. Ook hiervoor wordt jaarlijks in de begroting een dotatie aan
de reserve groot onderhoud gedaan.

8.3

Bedrijfsvoering

Voor deze paragraaf verwijzen wij naar domein Bedrijfsvoering in hoofdstuk 6.

8.4

Verbonden Partijen

Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Regio Twente een bestuurlijke en financiële
band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. We beperken
ons hier tot die partijen waarbij Regio Twente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Met een
bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een
financieel belang houdt in dat Regio Twente middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij
faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar
verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Regio Twente bij liquidatie van
een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.
Het bovenstaande impliceert dat er relaties met derde partijen bestaan die niet onder de Verbonden
Partijen vallen omdat deze alleen een financieel of een bestuurlijk belang inhouden.
In het onderstaande overzicht wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:
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Naam en
vestigingsplaats

Doelstelling

Bestuurlijk en financieel
belang

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Twence B.V.
statutair gevestigd
te Enschede.

Het vanuit de zorgtaak van
deelnemende overheden
beheren en exploiteren van
milieuvoorzieningen en het
verlenen van diensten op het
gebied van milieubeheersing in
het algemeen en het bewerken
en verwerken van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval in het
bijzonder. Voorts het
produceren en leveren van
(duurzame) energie en
secundaire grondstoffen.

De gewone aandelen zijn
overgedragen aan de Twentse
gemeenten. In verband met de
uitkering van dividend voor de
Agenda van Twente beschikt
Regio Twente, totdat in totaal
€ 80 miljoen is uitgekeerd, over
819 tijdelijk winstdelende
preferente aandelen.

Statutair is aan de
aandelen van Regio
Twente een bijzondere
positie toegekend.

PPM Oost adviseert over
subsidietoekenning aan
innovatieve projecten en
beheert het Twents
Innovatiefonds (onderdeel van
de Innovatiesprong Twente) dat
in samenwerking met de
provincie Overijssel wordt
uitgevoerd.

Om PPM Oost in de
gelegenheid te stellen om dit
fonds te kunnen beheren, heeft
Regio Twente één aandeel in
PPM Oost NV aangekocht.

PPM Oost NV
Statutair gevestigd
te Zwolle.

8.5

Regio Twente heeft Twence
B.V. een garantstelling verleend
voor ruim 171 miljoen euro.
Daarnaast heeft Regio Twente
zich contractueel aan Twence
BV verbonden om jaarlijks
230.000 ton afvalstoffen te
leveren. De feitelijke nakoming
van deze verplichtingen berust
bij de Twentse gemeenten.

Hiermee is Regio Twente
mede aandeelhouder en
heeft zeggenschap
(minderheidsbelang) in
PPM Oost NV.

Financiering

De uitvoering van programma’s in de domeinen wordt ondersteund door de financieringsfunctie. Deze
omvat financiering van de uitvoering van het beleid door middel van het zo nodig aantrekken van
externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van geld dat daarvoor niet direct
nodig is. Regio Twente heeft het beleid inzake de financieringsfunctie vastgelegd in een
treasurystatuut. Dit treasurystatuut wordt onder invloed van (aangescherpte) richtlijnen door het rijk,
regelmatig geactualiseerd. Gekozen is voor een laag risicoprofiel. Voor de inhoud en werking hiervan
wordt verwezen naar het geactualiseerde treasurystatuut.
Renteontwikkelingen en liquiditeitsvoorziening
De rente op de kapitaalmarkt blijft onder invloed van de kredietcrisis nog steeds extreem laag. Ook
wordt nog steeds een tamelijk lage inflatie voorzien, waarop de verwachting is gebaseerd dat de rente
zich vermoedelijk op het extreem lage niveau zal blijven handhaven. De liquiditeitspositie van Regio
Twente zal in 2015 een flinke verschuiving ondergaan, als de kabinetsplannen doorgaan om de WGR
Plus taak van Regio Twente te beëindigen en de daaraan gekoppelde BDU financieringsregeling over
te hevelen. Of en in hoeverre dit in 2015 al speelt is momenteel nog onduidelijk en hangt af van
definitieve besluitvorming en nog nader af te spreken voorwaarden waaronder een en ander zijn
beslag krijgt. Als de plannen hiertoe onverkort doorgaan, kan in 2015 voor het eerst sprake zijn van
een financieringstekort, waarbij een beroep moet worden gedaan op de geld- en kapitaalmarkt.
Hiervoor zal binnen de grenzen van de daarvoor geldende wet- en regelgeving worden gehandeld.
Ook zal daarover via de bestuursrapportage en jaarrekening verantwoording worden afgelegd.
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Financiering investeringsprogramma’s AvT, IPT en IST
Inmiddels zijn de investeringsaanvragen uit de fondsen AvT (€ 30 mln.) en IPT (€ 20 mln.) van een
bestemming voorzien en worden deze conform afgewikkeld. Inmiddels is het restant van het IPT fonds
(€ 30 mln.) door de regioraad herbestemd voor projecten in het kader van het subsidieprogramma
Innovatiesprong Twente (IST). Deze middelen zullen de komende jaren worden besteed aan enkele
projecten voortvloeiend uit dit nieuwe investeringsprogramma. De financiële bijdragen aan de
investeringsprogramma’s die in het kader van het beleidsprogramma Innovatiesprong Twente worden
verstrekt, worden zoals te doen gebruikelijk gefinancierd uit de van Twence BV voor dat doel te
ontvangen extra winstuitkering van € 8 mln.
Voor zover de financieringsbehoefte daartoe aanleiding geeft zal in voorkomende gevallen van
voorfinanciering eveneens een beroep worden gedaan op de geld- en kapitaalmarkt.
Om de uitbetaling en (voorfinanciering) van investeringsbijdragen in het kader van de Agenda van
Twente (AvT), het Innovatieplatform Twente (IPT) en de Innovatiesprong Twente (IST) en de
verwerving van de daarvoor noodzakelijke financieringsmiddelen te kunnen managen, wordt
permanent een meerjarige liquiditeitsprognose bijgehouden en geactualiseerd. Daarin worden
inkomende en uitgaande geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsbehoefte dan wel
overschot in relatie tot de daarvoor geldende maxima, zichtbaar gemaakt. Over de voortgang hiervan
wordt via de bestuursrapportage en jaarrekening gerapporteerd en verantwoording afgelegd.
Ontwikkelingen treasuryfunctie
Als gevolg van het voorgaande zal deze financieringsfunctie zich gaan ontwikkelen van een in
hoofdzaak beheersfunctie (hoe verkrijgen we een zo goed mogelijk rendement op overliquide
middelen), naar een volwaardige financieringsfunctie (hoe worden de bedrijfsprocessen zo efficiënt en
voordelig mogelijk gefinancierd).
De mogelijkheid hiertoe zijn strikt gereguleerd in financiële wetgeving zoals de wet FIDO,
treasurystatuut Regio Twente, maar ook door invoering van nieuwe wetgeving, zoals de wet
Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF) en de verplichting tot schatkistbankieren (SKB). Deze
wettelijke regelingen die ingaande 2014 ook voor ons van kracht zijn, zijn vooral (in beperkende zin)
van invloed op de mate waarop eigen middelen besteed mogen worden en zolang deze nog geen
bestemming hebben, op het rendement daarvan uit beleggingen.
Een goede liquiditeitsplanning blijft als gevolg van genoemde wijzigingen noodzakelijk.

8.6

Rechtmatigheid

De accountant is verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een oordeel te geven over
de (financiële) rechtmatigheid. De in dit verband uit te voeren rechtmatigheidscontroles worden
overwegend door de organisatie zelf uitgevoerd.
Rechtmatigheid omvat veel wet- en regelgeving, de toepassing daarvan, uitvoering van controlemaatregelen daarover en vastlegging van de uitkomsten. De formats die hiervoor zijn vastgesteld,
worden toegepast en door de accountant gebruikt bij de beoordeling van de rechtmatigheidscontrole.
Dit heeft er tot op heden steeds toe geleid dat een goedkeurende accountantsverklaring, zowel voor
de getrouwheid als voor de rechtmatigheid, is verkregen. Voor de uitvoering hiervan is door de
regioraad in 2011 een geactualiseerd meerjarig controleprotocol inzake rechtmatigheid vastgesteld,
dat ook voor de drie opvolgende jaren van toepassing is en waarin de te hanteren goedkeurings- en
rapportagetoleranties staan aangegeven.
Interne controleplan
Voor uitvoering van de in dit verband noodzakelijk te verrichten controlemaatregelen is onlangs een
intern controleplan opgesteld. Dit interne controleplan is opgesteld om inzicht te verstrekken in (de
planning van) de interne controle activiteiten op de getrouwheid van de informatieverstrekking en de
rechtmatigheid van de beheershandeling.
Overigens zal het altijd de accountant zelf zijn die zijn oordeel geeft over de rechtmatigheid, mede aan
de hand van resultaten uit de onderzoeken die door Regio Twente zelf zijn uitgevoerd, de naar
aanleiding daarvan ondernomen acties ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en de vastlegging
daarvan.
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9.

Financiële begroting 2015

9.1

Overzicht van lasten en baten en de toelichting
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9.2

Financiële uitgangs- en aandachtspunten en meerjarenraming

9.2.1 Begroting 2015
Hieronder volgen de door ons voorgestelde uitgangs- en aandachtspunten voor de begroting 2015 en
de meerjarenraming 2016-2018.
a.
Prijs- en looncompensatie
Het betreft hier de volgende indices::
- Prijscompensatie – Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC);
- Looncompensatie – Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers.
Prijscompensatie
Het Centraal Economisch Plan (CEP), dat jaarlijks in maart wordt gepubliceerd door het Centraal Plan
Bureau (CPB), is evenals voorgaande jaren de basis voor de berekening van de prijscompensatie.
Hierbij wordt rekening gehouden met de prijsindex voor het begrotingsjaar t, met correctie van de
indices over de jaren t – 3, t – 2 en t – 1. De prijsindex van de voorgaande 3 jaren wordt dus in het
begrotingsjaar gecorrigeerd. Deze afspraak is met ingang van het begrotingsjaar 2014 gemaakt, dus
zal de correctieberekening met ingang van de begroting 2016 worden toegepast.
Het CPB houdt rekening met een prijscompensatie van 1,5 % voor het dienstjaar 2015. De prijsindex
wordt toegepast op alle materiële posten uitgezonderd de huur van het Twentehuis. De ervaring leert
dat de gehanteerde prijsindexatie zich niet verdraagt met de doorberekende prijsaanpassingen van de
verhuurder.
Looncompensatie
Voor de looncompensatie wordt uitgegaan van de lopende CAO. Indien er geen CAO afspraken voor
het begrotingsjaar zijn worden de cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door
het CPB gehanteerd. Het CPB houdt rekening met een loonstijging van 1,25 % voor het dienstjaar
2014 en 2,25 % voor het dienstjaar 2015. Bij de salarisraming wordt uitgegaan van de werkelijke
salarislasten (incl. werkgeverslasten) van 2014.
Wat betreft de looncompensatie is dit ‘slechts’ een raming. De beleidslijn in deze is dat een verschil op
de loonsom (overschot of tekort) separaat met de gemeenten wordt vereffend via de tussentijdse
rapportage (BERAP) of via de programmarekening.

b.
Bijdrage per gemeente
De gemeentelijke bijdrage 2015 (excl. de bijdrage Jeugdgezondheidszorg) wordt verdeeld over de
gemeenten op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2014 en de bijdrage voor de
Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen per 1 januari 2013.

c.
FPU (Flexibel Pensioen)
De FPU (Gemeenten) geldt voor elke werknemer die geboren is vóór 1950 en die sinds 1 april 1997
doorlopend in dienst is geweest bij een werkgever die is aangesloten bij het ABP. Dit betreft een
leeftijds-afhankelijke aanvulling van de werkgever als toeslag op de reguliere FPU-uitkering als deze
tot uitbetaling komt. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer recht heeft op de collectieve FPU
regeling.
Jaarlijks wordt een raming opgenomen op basis van een inventarisatie van medewerk(st)ers die met
FPU zijn gegaan en die in het betreffende jaar daarop aanspraak kunnen maken. Vanaf 2015 vervalt
de FPU regeling, waardoor hiervoor geen raming meer opgenomen wordt.

d.
Kapitaallasten
Rentelasten
In de nota rente- en afschrijving, vastgesteld door de regioraad op 21 november 2006, is geregeld dat
de renteomslag op voorcalculatorische basis wordt becijferd. De renteomslag wordt geraamd op
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5,5 %. Het rentevoordeel dat wordt verkregen met dit omslagpercentage is als onderuitputting
meegenomen in het geraamde financieringsresultaat.
Vervangingsinvesteringen
De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op
te voeren als vervangingsinvestering. De vervangingsinvesteringen worden geïndexeerd met de
prijscompensatie.

e.
Zittend vervoer
Als uitvloeisel van de zorgplicht voor personeel van een reeds in 2002 afgestoten activiteit, genaamd
zittend vervoer, wordt nog aan twee voormalige personeelseden een WW uitkering uitbetaald. Deze
uitkering loopt nog tot uiterlijk 2020 en neemt jaarlijks af. Voor het jaar 2015 wordt nog voor ca.
€ 45.000 aan kosten verwacht. Deze kosten komen volledig voor rekening van de voormalige
Gemeentekring Almelo-gemeenten (GKA gemeenten), omdat het zaakwaarnemend de afwikkeling
betreft van een ooit door de Gemeentekring Almelo uitgevoerde activiteit.

f.
Onvoorziene uitgaven
In 2015 wordt evenals in voorgaande jaren een post ‘onvoorzien’ van € 45.000,- geraamd.
Om in bepaalde situaties adequaat, effectief en efficiënt te kunnen handelen verdient het aanbeveling
om incidenteel te kunnen beschikken over een dergelijke begrotingspost. Het geraamde bedrag wordt
onttrokken aan de algemene reserve, zodat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor niet
aan de orde is. Voordat aanspraak gemaakt wordt op deze post, wordt nagegaan of het saldo van de
algemene reserve toereikend om deze onttrekking te kunnen doen.
Het dagelijks bestuur legt vervolgens in de eerstvolgende regioraadsvergadering verantwoording af.
De onttrekking moet passen binnen het karakter en de doelstelling van de gemeenschappelijke
regeling. In de tussentijdse rapportage wordt gerapporteerd over mogelijke besteding van de post
‘onvoorzien’.

g.
Tarieftaken
Voor taken, die niet via de algemene bijdrage van gemeenten worden bekostigd, gelden tarieven die
alle bedrijfskosten moeten afdekken. Deze tarieven, gerelateerd aan een reëel te verwachten omzet,
dienen tenminste een kostendekkend exploitatieresultaat op te leveren. In de begroting zijn deze
taken kostendekkend opgenomen. In de praktijk blijkt dit niet altijd op te gaan. In de risicoparagraaf is
dit risico benoemd.

h.

Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente / Twentse Innovatiesprong (AvT / IPT /
IST)
Tot en met 2012 zijn in het kader van de investeringsprogramma’s AvT en IPT beschikkingen
afgegeven voor de subsidiëring van projecten. Een aantal van deze projecten kent een meerjarige
looptijd, in verband waarmee ook in 2015 nog termijnen worden uitbetaald c.q. afgegeven
beschikkingen worden afgewikkeld en afgerekend. Inmiddels is het investeringsprogramma AvT zo
goed als afgerond. Het investeringsprogramma IPT is vanaf 2013 beëindigd en inmiddels opgevolgd
door een investeringsprogramma “Twentse Innovatiesprong”. De uit het beëindigde programma IPT
resterende middelen van ca. € 30 mln., zijn door de regioraad in juni 2012 herbestemd voor
financiering van projecten in het kader van het programma “Twentse Innovatiesprong”, t.w.: Twents
Investeringsfonds (in samenwerking met de provincie Overijssel), Intergemeentelijk Innovatiefonds,
Human Capital Programma, Twentebranding /PR Twente en Toerisme in Twente. Aan deze projecten
worden de komende vier jaar gefaseerd en volgens een afgesproken verhouding financieringsbijdragen verstrekt. Deze bijdragen worden bekostigd uit de jaarlijks voor dit doel van Twence BV te
ontvangen winstuitkeringen. Dit omvat mede de financiering van begeleidingskosten die hiermee
gemoeid zijn. Ingeval dit personeelsleden in vaste dienst betreft, die ten tijde van beëindiging van het
programma niet kunnen worden herplaatst, kan dit mogelijk op termijn leiden tot een
dekkingsprobleem in de begroting.
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i.
Bezuinigingen
In de regioraadsvergadering van 3 juli 2013 is ingestemd met een aanvullende ombuigingstaakstelling
van € 1.600.000 voor de jaren 2014 – 2017. Voor 2015 is dit een ombuiging van € 275.000. Deze
ombuiging wordt zoveel mogelijk functioneel geraamd (volgens het voorstel ‘invulling aanvullende
ombuigingstaakstelling 2014 – 2017’.

j.
Samenwerking in ‘coalition of the willig’ verband
Er zijn verschillende ontwikkelingen m.b.t. samenwerking tussen gemeenten en Regio Twente op het
gebied van bedrijfsvoering (‘coalition of the willing’). Deze ontwikkelingen hebben geen invloed op de
gemeentelijke bijdrage, omdat de kostenverrekening tussen de deelnemende partijen op basis van
onderlinge afspraken (DVO’s) worden verrekend.

k.
Wgr-plusstatus
In de begroting 2015 wordt nog geen rekening gehouden met het eventueel wegvallen van de Wgrplusstatus. Als dit werkelijkheid gaat worden in 2015 worden de eventuele consequenties voor de
begroting 2015 via een begrotingswijziging aangeboden. In de begroting 2015 wordt de actuele stand
van zaken rondom Wgr-plusstatus toegelicht.

l.
Schatkistbankieren
De wijziging van de Wet financiering decentrale overheden waarin het verplicht schatkistbankieren
wordt geregeld is aangenomen en per 1 januari 2014 in werking getreden. Via deze wetgeving wordt
geregeld dat gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen hun
overtollige financiële middelen dienen onder te brengen bij het ministerie van Financiën. Deze
wetswijziging heeft grote invloed op het geraamde financieringsresultaat van € 340.000. Deze inkomst
zal (vrijwel) geheel vervallen. Het geraamde financieringsresultaat wordt volledig afgeraamd,
waardoor de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 340.000.
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9.2.2

Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage

Domein / Programma

Lasten
2015

Baten
2015

Mutatie t.o.v. vorig boekjaar
2016

2017

Mutatie t.o.v. vorig boekjaar

2018

2016

2017

2018

Gezondheid
GGD breed

€

1.030

€

12

€

12

€

12

€

525

€

-

€

-

€

-

Jeugdgezondheidszorg

€

16.273

€

324

€

331

€

337

€

2.013

€

3

€

3

€

3

Gezondheidsbevordering

€

888

€

17

€

17

€

18

€

122

€

0

€

0

€

0

Algemene Gezondheidszorg

€

6.249

€

119

€

121

€

123

€

3.302

€

19

€

19

€

20

€

24.440

€

472

€

481

€

490

€

5.962

€

22

€

22

€

22

Totaal Gezondheid

Leefomgeving
Sociaal Ec. sterk Tw ente

€

5.815

€

31

€

31

€

31

€

4.498

€

3- €

3- €

Recreatieve voorzieningen

€

2.710

€

48

€

48

€

49

€

1.117

€

-

€

-

€

3-

Bereikbaar Tw ente

€

52.158

€

32

€

32

€

32

€

51.892

€

22

€

22

€

22

Duurzaam Tw ente

€

308

€

7

€

7

€

7

€

-

€

-

€

-

€

-

Netw erkstad

€

806

€

15

€

15

€

16

€

25

€

-

€

-

€

-

AvT / IPT

€

6.282

€

3

€

3

€

3

€

6.282

€

3

€

3

€

3

€

68.078

€

135

€

137

€

138

€

63.814

€

22

€

22

€

22

€

2.652

€

32

€

33

€

33

€

986

€

0

€

0

€

0

€

2.652

€

32

€

33

€

33

€

986

€

0

€

0

€

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

275

€

275

€

270

€

-

Totaal bezuiniging

€

-

€

-

€

-

€

-

€

275

€

275

€

270

€

-

Totaal generaal

€ 95.170

€

640

€

651

€

662

€ 71.037

€

319

€

314

€

44

Totaal Leefomgeving

Bedrijfsvoering
Incl. bestuur en overig

Totaal Bedrijfsvoering

Bezuiniging
Bezuiniging

Begroting

Verwachting

2015

2016

2017

2018

Gezondheid
Leefomgeving
Bedrijfsvoering
Bezuiniging

€
€
€
€

18.477
4.264
1.666
275-

€
€
€
€

18.927
4.378
1.698
550-

€
€
€
€

19.387
4.493
1.731
820-

€
€
€
€

19.855
4.610
1.764
820-

Totaal generaal

€

24.132

€

24.453

€

24.790

€

25.408

Uitgangspunten
Bij de opstelling van de meerjarenraming 2016-2018 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. De looncompensatie 2016 t/m 2018 wordt geraamd op 2,25 % en de prijscompensatie 2016 t/m
2018 op 1,5 % (conform CPB raming voor 2015);
2. Het aantal inwoners/jeugdigen is voor de jaren 2016 t/m 2018 gefixeerd op het aantal
inwoners/jeugdigen in de begroting 2014;
3. Er is ingestemd met een aanvullende ombuigingstaakstelling voor de jaren 2014 - 2017. Voor de
jaren 2016 en 2017 betekent dit een taakstelling van respectievelijk € 275.000 en € 270.000. Dit
wordt centraal geraamd.

Titel: Programmabegroting Regio Twente 2015

Pagina 76 van 85

9.3

Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2015 t.o.v. 2014

Vastgestelde begroting 2014
Begrotingswijziging 1 - bezuiniging 2014
Begrotingswijziging 2 - GGD digitaal dossier*
Begrotingswijziging 2 - GGD contactmoment adolescenten*
Begroting 2014 na wijziging

€

23.115.569

€

23.631.527

Totale bijdrage 2015

€

24.132.140

Per saldo een stijging van de bijdrage 2015 t.o.v. 2014

€

500.613

€

500.613

Uitgangspunten begroting 2015
a) Looncompensatie
Werkgeverslasten 2014, ambtsjubilea, periodieken, e.d.
CPB raming 2015 (2,25%)
Looncomp ov budgetten
a) Prijscompensatie 2015 (1,5%)
a) Huurcompensatie gebouwen
c) FPU
g) Tarieftaken
i) Ombuigingen 2015
l) Schatkistbankieren / geraamd financieringsresultaat
Overige wijzigingen 2015
- teruggave digitaal dossier (verlaging gemeentelijke bijdrage)*
- GROP in begroting Regio Twente (i.p.v. VRT)
Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 2015 t.o.v. 2014

€
€
€

€
€
€

780.000760.000
535.958

72.233
415.094
43.705
€
€
€
€
€
€
€

531.032
97.631
57.344
37.000275.000340.000

€
€

227.00013.606

* conform besluit regioraad 12 februari 2014 agendapunt 8.

Het aandeel ‘wettelijk verplicht’ in het takenpakket van Regio Twente is relatief groot. Voor dit aandeel
ontvangen de gemeenten (gedeeltelijk) dekkingsmiddelen via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
In de raming van de gemeentelijke bijdrage is geen rekening gehouden met het risico dat genoemd is
in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ onder ‘incidenteel risico consequenties
CAO 2013’.
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Bijlage 1: Productenmatrix
Service en samenwerking
Productnr.
6.0.010.00
6.0.020.00
6.0.050.05
6.0.050.40
6.0.055.50
6.0.058.00
6.9.210.00
6.9.220.00
6.9.230.00

Productomschrijving
Dagelijks bestuur
Bestuursondersteuning
Shared Service Netwerk Twente
Kwaliteitszorg
Euregio
Projecten ICT
Concernkosten
Alg. baten en lasten
Zittend ziekenvervoer

Gezondheid
Productnr.
Productomschrijving
Bestuur en overig
6.7.145.80
(directeurenoverleg) Kring Oost Nederland (KON)
6.7.149.50
Bestuursondersteuning GGD
6.7.180.30
GGD Kwaliteitszorg
6.7.180.90
Opleidingsinrichting
Infectieziektebestrijding
6.7.140.00
Infectieziektebestrijding
6.7.140.51
Seksuele gezondheid
6.7.140.85
GROP (GGD Rampen Opvang Plan)
6.7.141.01
TBC Bestrijding en Preventie
6.7.141.50
Inspectie & Hygiëne: toezichthoudende inspecties kinderopvang
6.7.141.52
Inspectie & Hygiëne: peuterspeelzalen
6.7.141.53
Inspectie & Hygiëne: prostitutie-inrichtingen
6.7.141.54
Inspectie & Hygiëne: tattoo en piercing
6.7.141.55
Inspectie & Hygiëne: overig WPG
6.7.142.20
Milieu & Gezondheid: voorlichting/behandeling/vragen en gezondheidsklachten
6.7.142.21
Milieu & Gezondheid: onderzoek & advisering
6.7.142.22
Milieu & Gezondheid: advisering milieu incidenten
6.7.142.50
Reizigerszorg
OGGZ
6.7.143.05
6.7.143.84

OGGZ Meldpunt Woningvervuiling
OGGZ Verpleegkundig inloopspreekuur

Overige OGZ-taken
6.7.144.00
Forensische zorg
6.7.147.86
WMO coördinatie
6.7.147.82
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
Bevorderingstaken
6.7.145.00
Advisering lokaal gezondheidsbeleid
6.7.145.50
Inzicht in gezondheidssituatie/TGV
6.7.145.52
Grootschalig Epidemiologisch Onderzoek
6.7.146.00
GB: Gezondheidsbevordering Basis
6.7.146.92
Ondersteuning Preventie Platform Twente
6.7.146.93
Project TBC Regionalisatie
6.7.147.88
Sociale Kaart Twente
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Jeugdgezondheidszorg
6.7.150.00
Integraal dossier JGZ 0 - 19
6.7.150.01
Triage methode Regio Twente groep 2 Basis Onderwijs
6.7.150.02
Triage methode Regio Twente groep 7 Basis Onderwijs
6.7.150.03
Triage methode Regio Twente klas 2 HAVO/VWO
6.7.150.04
Instroomonderzoek Speciaal Onderwijs
6.7.150.05
Herhalingsonderzoek voor Speciaal Onderwijs
6.7.150.06
Triage methode Regio Twente klas 2 VMBO
6.7.150.07
Preventief gezondheidsonderzoek Nieuwkomers
6.7.150.10
Groepsgerichte monitoring
6.7.150.15
Onderzoek op indicatie BO
6.7.150.16
Onderzoek op indicatie VO
6.7.150.20
Rijksvaccinatie-programma
6.7.150.25
Huisbezoek op indicatie
6.7.150.45
Zorggebonden Netwerken 0-19
6.7.160.50
Voorkoming schoolverzuim
6.7.160.60
Coordinatie Grootschalige Incidenten rondom Jeugd
6.7.161.00
Individuele en groepsgerichte voorlichting en advies JGZ 0-19
6.7.161.04
Indirect cliëntgebonden activiteiten JGZ 0-19
6.7.151.01
contactmoment 4e tot 7e dag
6.7.151.02
3e neonatale gehoorscreening
6.7.151.03
contactmoment 2e week (huisbezoek)
6.7.151.04
contactmoment 4e week
6.7.151.05
contactmoment 8e week
6.7.151.06
contactmoment 3 maanden
6.7.151.07
contactmoment 4 maanden
6.7.151.08
contactmoment 6 maanden
6.7.151.09
contactmoment 7,5 maanden op indicatie
6.7.151.10
contactmoment 9 maanden
6.7.151.11
contactmoment 11 maanden
6.7.151.12
contactmoment 14 maanden
6.7.151.13
contactmoment 18 maanden
6.7.151.14
contactmoment 2 jaar
6.7.151.15
contactmoment 3 jaar
6.7.151.16
contactmoment 3jr 9 maanden
6.7.151.18
CB op indicatie
6.7.151.20
Telefonische spreekuur VPK
6.7.151.21
Inloopspreekuur VPK
6.7.151.22
Huisbezoek op indicatie 0-4
6.7.151.26
Observaties incl. cons.team vroegsignalering
6.7.161.10
Prenatale Voorlichting
6.7.161.90
KPG (Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding)
6.7.161.99
LOES CJG Haaksbergen
6.7.162.00
LOES CJG Almelo
6.7.162.01
LOES CJG Enschede
6.7.162.03
LOES CJG Hengelo
6.7.162.06
Project Academische Werkplaats Jeugd
6.7.162.10
Taal protocol Borne
6.7.162.14
Health pregnancy 4all
6.7.162.15
LOES in Twente
6.7.162.16
Project Zwangerschap en Geboorte
6.7.162.80
Digitaal Dossier (DD)
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Leefomgeving
Productnr.
6.2.200.00

Productomschrijving
Bestuursondersteuning Leefomgeving

Mobiliteit
6.2.125.00
6.2.125.01
6.2.125.02
6.2.125.03
6.2.125.04
6.2.125.05
6.2.125.06
6.2.125.07
6.2.125.08
6.2.125.09
6.2.125.10
6.2.125.11
6.2.125.12
6.2.125.13
6.2.125.15
6.2.125.16
6.2.125.17
6.2.125.18
6.2.125.19
6.2.125.20
6.2.125.21
6.2.125.22
6.2.125.23
6.2.125.24
6.2.125.25
6.2.125.26
6.2.125.27
6.2.125.28
6.2.125.29
6.2.125.30
6.2.125.31
6.2.125.32
6.2.125.33
6.2.125.34
6.2.125.35

Strategie Mobiliteit
Regionaal verkeers- en vervoerplan
Buurtbussen
Openbaar vervoer platform (ROCOV)
Concessie Spoorlijn ZHO
Concessie Twente
Treintaxi Twente
Regiotaxi Twente
Sociale veiligheid
Toegankelijkheid OV
Halteplan regio Twente
Sabimos
Agglonet Twente
Uitvoering Brede Doel Uitkering
Grote (rijks) infrastructuur
Twente mobiel
Regionaal verkeersmodel
Duurzaam Veilig Verkeer
Goederenvervoer
Spoor Almelo - Marienberg
Mobiliteitsmanagement
Regionaal Mobiliteitsfonds Twente
Monitoring Mobiliteit
Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk
Spoorvervoer Algemeen
Doelgroepenvervoer
Goedkoop OV
Regionale invoering OV Chipkaart
Hybride bussen
MIRT Gebiedsagenda
Actieplan regionaal OV
P&R voorziening
Aanbesteding Zwolle Enschede
Beter benutten
Duurzame mobiliteit

Economie
6.3.205.00
6.3.205.51
6.3.205.54
6.5.560.00
6.7.723.00
6.8.105.01
6.8.105.18

Strategie sociaaleconomisch sterk Twente
Innovatie
Relatie Vraag en aanbod arbeidsmarkt
Vrije Tijdseconomie
Milieu
Ruimtelijk, logistiek, economie
Twentse duurzaamheidsagenda

Recreatieve voorzieningen
6.5.560.19
Strategie Recreatieve Voorzieningen
6.5.560.20
Het Hulsbeek
6.5.560.30
Het Rutbeek
6.5.560.40
Het Lageveld
6.5.560.50
Arboretum
6.5.560.60
Fietspaden
6.5.560.65
Paardrijnetwerk
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6.5.560.66
6.5.568.00
6.5.568.12
6.5.568.17
6.5.568.18

Routenetwerken
Routestructuur
Toeristische Overstap Punten
Paardrijnetwerk (project)
MTB routenetwerk Twente

Netwerkstad
6.0.051.00
6.0.051.10
6.0.051.11
6.0.051.15
6.0.051.20
6.0.051.21
6.0.051.22
6.0.051.30
6.0.051.40
6.0.051.50
6.0.051.60

Bestuursondersteuning NT
Pijler Ruimtelijk-Fysiek
Project stadsranden
Grondbeleid
Pijler Economie-Werk
Proces Strategische ontwikkelagenda
Proces Economische motor
Pijler Sociaal
Facilitaire Samenwerking
Pijler Internationaal en Lobby
Trainees Netwerkstad

Agenda van Twente / Innovatieplatform Twente
6.0.056.00
Uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente
6.0.056.50
Uitvoeringsorganisatie IPT
6.3.208.00
Financieringsbijdragen Agenda van Twente
6.3.208.10
Financieringsbijdragen IPT
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Bijlage 2: Product-functie matrix
Functie Naam Functie

Domein

Programma

Algemeen bestuur /
Algemene uitgaven /
bezuiniging
Verkeer en vervoer

Concern / B&B

Service en Samenwerking

Totaal per
programma
€
1.390.776

Leefomgeving

Bereikbaar Twente

€

265.633

Economische zaken /
ArbeidmarktCultuur en Recreatie (beleid)
R.O. en Volkshuisvesting

Leefomgeving

Sociaal Economisch sterk €
Twente

1.316.921

Leefomgeving

1.593.043

Leefomgeving

Team Recreatieve
Voorzieningen
Duurzaam Twente

€

7

Overige recreatieve
voorzieningen
Milieubeheer

€

307.568

7

Volksgezondheid

Gezondheid

Gezondheid

€ 18.477.388

Leefomgeving

Netwerkstad

€

0/9

2
3
5
8
5

Overig Netwerkstad

780.810

Totaal

€ 24.132.140

Titel: Programmabegroting Regio Twente 2015

Pagina 82 van 85

Bijlage 3a: Gemeentelijke bijdrage 2015 (per domein)

Almelo

72.511

2.158.530

Borne

21.884

655.262

Totale
Bedrijfsvoering
(incl. bestuur gemeentelijke
bijdrage
en overig en
bezuiniging
557.753
160.969
2.877.253
168.331
48.581
872.175

Dinkelland

25.946

808.630

144.254

57.598

1.010.482

Enschede

158.667

4.346.095

1.220.463

352.230

5.918.788

711.100

135.403

54.064

900.566

79.252

1.338.817

Gemeente

Haaksbergen

Aantal
inwoners

Gezondheid

24.354

Leefomgeving

Hellendoorn

35.700

1.061.082

198.484

Hengelo

80.998

2.360.482

623.035

179.810

3.163.327

1.007.584

194.558

77.684

1.279.826

50.197

820.721

Hof van Twente

34.994

Losser

22.612

644.807

125.717

Oldenzaal

32.137

953.324

247.197

71.342

1.271.863

Rijssen / Holten

37.673

1.270.921

209.453

83.631

1.564.006

47.096

852.830
1.349.336

Tubbergen

21.215

687.784

117.950

Twenterand

33.910

1.085.526

188.532

75.278

Wierden

23.894

726.262

132.845

53.043

Totaal

626.495

18.477.388

4.263.976

1.390.776

912.151
24.132.140

De gemeentelijke bijdrage van Gezondheid en Leefomgeving is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner,
omdat uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg en Netwerkstad op basis van het aantal jeugdigen cq het aantal
inwoners van Netwerkstad worden toegerekend.
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Bijlage 3b: Gemeentelijke bijdrage 2015 (functioneel)
Gemeente
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen / Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Totaal

Aantal
inw.
01-01'13
72.511
21.884
25.946
158.667
24.354
35.700
80.998
34.994
22.612
32.137
37.673
21.215
33.910
23.894
626.495

Functie 7
Volksgezondheid
Almelo
2.158.530
Borne
655.262
Dinkelland
808.630
Enschede
4.346.095
Haaksbergen
711.100
Hellendoorn
1.061.082
Hengelo
2.360.482
Hof van Twente
1.007.584
Losser
644.807
Oldenzaal
953.324
Rijssen / Holten
1.270.921
Tubbergen
687.784
Twenterand
1.085.526
Wierden
726.262
Totaal
18.477.388

Gemeente

Functie 0
Algemeen
bestuur
189.567
57.212
67.831
414.807
63.669
93.331
211.755
91.486
59.115
84.017
98.489
55.463
88.652
62.467
1.637.861

Functie 2
Functie 3
Verkeer en Economische
vervoer
zaken
30.745
79.029
9.279
23.851
11.001
28.278
67.275
172.930
10.326
26.543
15.137
38.909
34.343
88.279
14.837
38.140
9.587
24.645
13.626
35.026
15.973
41.060
8.995
23.122
14.378
36.958
10.131
26.042
265.633
682.813

Functie 7
Milieu

Functie 8
R.O. en
Volkshuisv.
19.853
5.992
7.104
43.443
6.668
9.775
22.177
9.581
6.191
8.799
10.315
5.809
9.285
6.542
171.534

35.598
10.744
12.738
77.895
11.956
17.526
39.765
17.180
11.101
15.777
18.495
10.415
16.648
11.730
307.568

Functie 9
Algemene
uitgaven
3.231
975
1.156
7.070
1.085
1.591
3.609
1.559
1.008
1.432
1.679
945
1.511
1.065
27.915

Functie 5
Functie 5
Beleid
Recreatieve
Vrije Tijd
Voorzieningen
53.539
184.380
16.158
55.646
19.157
65.975
117.152
403.456
17.982
61.927
26.359
90.778
59.805
205.961
25.838
88.982
16.696
57.498
23.728
81.718
27.816
95.794
15.664
53.945
25.038
86.226
17.642
60.757
462.575
1.593.044

Bezuinging
2015
-31.829
-9.606
-11.389
-69.647
-10.690
-15.671
-35.554
-15.361
-9.926
-14.107
-16.537
-9.312
-14.885
-10.488
-275.000

Netwerk
stad
154.609
46.661
338.312

172.705

68.523

780.810

Totale
bijdrage per
gemeente
2.877.253
872.175
1.010.482
5.918.788
900.566
1.338.817
3.163.327
1.279.826
820.721
1.271.863
1.564.006
852.830
1.349.336
912.151
24.132.140

De gemeentelijke bijdrage van functie 7 ‘Volksgezondheid’ is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner,
omdat uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen worden toegerekend.
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Bijlage 4: Overzicht baten en lasten in de begroting
Begroting 2015
Baten

Lasten

Saldo

Programma
Gezondheid
Leefomgeving
Bedrijfsvoering (incl. Bestuur en overig en
bezuiniging)

5.962.359
63.813.774
1.216.306

24.439.747
68.077.750
2.652.082

18.477.388
4.263.976
1.435.776

Subtotaal programma's:

70.992.439

95.169.579

24.177.140

Algemene dekkingsmiddelen
Gemeentelijke bijdragen

24.132.140

Totaal saldo van baten en lasten

95.124.579

-24.132.140
95.169.579

45.000

Resultaatbestemming
Ten gunste/laste van programma's
Programma
Gezondheid
Leefomgeving
Service en Samenwerking

Resultaat

45.000

95.169.579

-45.000

95.169.579

0

- = voordelig saldo
+ = nadelig saldo
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