
 
  

 

Raadsvoorstel 

 

Zaaknummer: 14.00285 - I16.070040 1 

Datum vergadering: 29 november 2016 
Datum voorstel: 25 oktober 2016 
Nummer:   12A 
Onderwerp: Verkenning mogelijke nieuwe Agenda van Twente 
  
  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. kennis nemen van de evaluatie van de huidige Agenda van Twente; 

2. instemmen met een verkenning naar een nieuwe regionale agenda voor Twente, door de 

Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente. 

 
Samenvatting van het voorstel 
In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten om een gezamenlijke regionale 
investeringsagenda te starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd van 2008-2017 en heeft tot 
doel de sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De 
Agenda van Twente is recent geëvalueerd. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de 
resultaten van deze evaluatie. Daarnaast wordt instemming gevraagd om een verkenning te starten 
naar een nieuwe regionale investeringsagenda. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te 
starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd van 2008-2017 en heeft tot doel de 
sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De Agenda van 
Twente is recent geëvalueerd. Thans doet zich de vraag voor of de evaluatie voldoende input heeft 
opgeleverd om een verkenning naar een mogelijk vervolg op de Agenda van Twente te kunnen 
starten. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Instemming van de raad verkrijgen om de Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente 
een verkenning te laten doen naar een mogelijk vervolg op de Agenda van Twente 
 
Argumentatie 
Ter voorbereiding op het debat over een mogelijk vervolg op de Agenda van Twente, is eind 2015 in 

het bestuur van Regio Twente afgesproken om de huidige Agenda van Twente eerst te evalueren en 

van daaruit een mogelijk vervolg te beoordelen. De evaluatie is in de eerste helft van 2016 opgesteld 

door en onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijke kopgroep Agenda van Twente, als voorloper 

van de Bestuurscommissie Agenda van Twente. De evaluatie is tijdens de Twentse radenbijeenkomst 

op 15 juni jl. gepresenteerd. Vanaf dat moment was de online-omgeving www.agendavantwente.nl 

beschikbaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen 

hebben gemeenteraden de evaluatie verder verrijkt en verder geconcretiseerd. Op 15 september jl. is 

tijdens een tweede Twentse radenbijeenkomst door raadsleden over deze evaluatie gediscussieerd. 

Op dit moment stellen wij u voor om kennis te nemen van de evaluatie. Financiële en inhoudelijke 

verantwoording over de bestede middelen van de Agenda van Twente heeft periodiek plaatsgevonden 

tijdens de looptijd in de vergaderingen van de regioraad en via die weg ook in de gemeenteraad. De 

daarvoor opgestelde documenten, zoals tussenrapportages van de Agenda van Twente en de 

planning- en control-instrumenten (begroting, bestuursrapportages en jaarverslagen) van Regio 

Twente zijn uiteraard beschikbaar. 

 

De Bestuurscommissie Agenda van Twente, waarin de veertien Twentse colleges vertegenwoordigd 

zijn, heeft in beginsel als taak de verkenning te starten naar een mogelijke nieuwe regionale 

investeringsagenda. Voor de Bestuurscommissie formeel start met deze verkenning, achten wij het  

zinvol om hierop de instemming van uw raad te vragen. In de verkenning komt zowel het proces, de 

inhoud als de financiering van een nieuwe agenda aan de orde. Tijdens de verkenning worden enkele 

bijeenkomsten van de Twenteraad georganiseerd, zodat Twentse raadsleden met elkaar in gesprek 

http://www.agendavantwente.nl/
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kunnen over de richting van een mogelijke nieuwe agenda. Daarnaast zal hierover uiteraard ook 

lokaal het debat worden gevoerd. 

 

Het is goed om te benadrukken dat instemming door uw raad met een verkenning niet automatisch 

betekent dat onze gemeente ook daadwerkelijk “meedoet” met een nieuwe agenda. Het nu te nemen 

besluit staat los van een besluit over de inhoud en financiering van een nieuwe investeringsagenda. 

Voor er daadwerkelijk een nieuwe regionale investeringsagenda komt, zal uw raad opnieuw gevraagd 

worden een besluit te nemen. Het is de bedoeling hierover in het voorjaar van 2017 een voorstel aan 

uw raad toe te sturen. In de bijlage (Aanbiedingsbrief bij evaluatie) vindt u de globale planning voor de 

verkenning. 

 
Externe communicatie 
De Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente zal geïnformeerd worden over uw 
besluit. 
 
Financiële paragraaf 
Met dit raadsvoorstel zijn geen directe financiële consequenties verbonden. De financiering van een 
mogelijk vervolg op de Agenda van Twente zal afzonderlijk aan uw raad ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 
 
Uitvoering 
In de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage wordt een toelichting gegeven op de planning die wordt 
aangehouden. Vooralsnog wordt erop ingezet dat bij de raadsbehandeling van de begroting van 2018 
inzicht kan worden gegeven in het verdere traject rond een mogelijk vervolg op de Agenda van 
Twente. 
 
Evaluatie 
Vooruitlopend op het debat over een mogelijk vervolg op de Agenda van Twente is een evaluatie 
uitgevoerd op de huidige Agenda van Twente. Deze evaluatie ligt thans ter kennisname voor. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In alle 14 Twentse gemeenteraden ligt een vergelijkbaar raadsvoorstel voor. De inzet is daarbij om 
alle gemeenteraden kennis te laten nemen van de voorliggende evaluatie en aan alle gemeenteraden 
een voorstel voor te leggen ten aanzien van de verkenning naar een mogelijk vervolg op de Agenda 
van Twente. 
 
Bijlagen 

• I16.070032: aanbiedingsbrief 

• I16.070030: evaluatie 
 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris de burgemeester 

{ERIKG}  
E.M. Grobben I.A. Bakker 
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Vergadering presidium op  
0 Besluit presidium: .............................................   
0 om advies naar cie. .  .......................................  
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming ........  
0 naar raad ter kennisname.................................  
0 anders, namelijk:  .............................................  
 
Vergadering  cie. op  .........................................  
0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel ..........  
0 advies het voorstel af te wijzen ........................  
0 anders, namelijk:  .............................................  
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:  .....................  
0 Opmerkingen:   



 
  

 

Raadsbesluit 
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Datum vergadering: 29 november 2016. 
Nummer:   12 B 
Onderwerp: Verkenning mogelijke nieuwe Agenda van Twente 
  
  
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, nr.  
I16.070040; 
 
gelet op het advies van de commissie  van  15 november 2016; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
 
Besluit: 
 
 
1. kennis te nemen van de evaluatie van de huidige Agenda van Twente; 

2. in te stemmen met een verkenning naar een nieuwe regionale agenda voor Twente, door de 

Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente. 

 
 
Denekamp, 29 november 2016 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 


