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12A
Zienswijzenprocedures Regio Twente

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen uw raad voor te besluiten:
1. geen zienswijze in te dienen op de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio
Twente;
2. geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging van de programmabegroting 2018 van
Regio Twente;
3. de structurele financiële effecten van de voorgenomen begrotingswijziging door Regio Twente
betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2018.

Samenvatting van het voorstel
De raden van de 14 Twentse gemeenten zijn door Regio Twente in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen in te dienen op de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio Twente en op
de voorgenomen wijziging van de programmabegroting 2018 van Regio Twente. Het college stelt de
gemeenteraad voor om op beide onderdelen geen zienswijzen in te dienen.

Aanleiding voor dit voorstel
Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft op 28 juni respectievelijk 12 juli 2017 de Twentse
gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de regionale
samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio Twente en de voorgenomen wijziging van de
programmabegroting 2018 van Regio Twente.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Uitvoering geven aan het verzoek van het dagelijks bestuur van Regio Twente om desgewenst
zienswijzen in te dienen op de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio Twente en op
de voorgenomen wijziging van de programmabegroting 2018 van Regio Twente.

Argumentatie
A. Met betrekking tot de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio Twente
In de Regeling Regio Twente is geregeld dat Regio Twente eens in de vier jaar, halverwege de
zittingsperiode van de gemeenteraden een werkprogramma opstelt, de regionale
samenwerkingsagenda. Deze agenda wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio
Twente. Bijgaand treft u aan de eerste regionale samenwerkingsagenda voor de periode 20172020. Deze agenda is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de drie bestuurscommissies
en het dagelijks bestuur van Regio Twente. De agenda strekt over drie jaar omdat het medio
2016, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraad, te vroeg was om al een programma
voor de periode 2016-2020 vast te stellen. De vernieuwde samenwerking in Twente is immers pas
op 1 januari 2016 gestart en in de loop van dat jaar geïmplementeerd. Het werkprogramma
beperkt zich tot de onderwerpen waaraan alle veertien Twentse gemeenten deelnemen: Publieke
Gezondheid (GGD Twente), jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT),
sociaaleconomische structuurversterking, recreatieve voorzieningen en Twentse
belangenbehartiging (lobby). In het werkprogramma is ook de samenhang tussen deze
onderwerpen tot uitdrukking gebracht. Daarnaast heeft de nieuwe Agenda voor Twente een plek
gekregen in de samenwerkingsagenda.
De vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 is voorzien in het algemeen
bestuur van 1 november 2017. Uw raad is in de gelegenheid om een zienswijze over de agenda
kenbaar te maken aan ons college, opdat ons college dit kan betrekken bij haar
standpuntbepaling voor de besluitvorming in het algemeen bestuur. De Gemeenschappelijke
Regeling Regio Twente betreft immers een zogenaamde collegeregeling. Deze werkwijze is
afgestemd met de griffiers.
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Nu het bij de voorliggende regionale samenwerkingsagenda in feite gaat over een schets van
reeds bestaande samenwerkingsinitiatieven waarover reeds eerder consensus is bereikt, is de
samenwerkingsagenda slechts een beschrijvend document. Om die reden wordt u geadviseerd
om geen zienswijzen kenbaar te maken op de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van
Regio Twente.
B. Met betrekking tot de wijziging van de programmabegroting 2018 van Regio Twente.
Op 12 juli 2017 heeft het algemeen bestuur van Regio Twente de programmabegroting 2018
vastgesteld. Hierin wordt melding gemaakt van een mogelijke aanpassing van deze begroting via
een begrotingswijziging voor het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met € 1,00 per inwoner
ten behoeve van de toeristische marketing en promotie van Twente.
Het dagelijks bestuur van Regio Twente is voornemens om het algemeen bestuur voor te stellen
om de begroting hierop te wijzigen. De Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met de
Regeling Regio Twente bepaalt dat de raad bij een begrotingswijziging die een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft, in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze bij het
dagelijks bestuur van Regio Twente naar voren te brengen. Uw raad wordt daarom in de
gelegenheid gesteld uiterlijk 20 september 2017 een eventuele zienswijze in te dienen. De
besluitvorming is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente van 27
september 2017.
De vrijetijdseconomie is binnen Regio Twente al jaren een belangrijk samenwerkingsdossier van
de 14 gemeenten. De afgelopen 10 jaren werd de subsidie voor de uitvoering van de toeristische
marketing en promotie van Twente verleend vanuit de Agenda van Twente. In totaal werd in 10
jaar ruim 7 miljoen geïnvesteerd vanuit deze agenda. Daarmee is een solide basisinfrastructuur
gecreëerd. De huidige Agenda van Twente loopt eind 2017 af.
In Twente bestaat breed de overtuiging dat continuering moet plaatsvinden van de toeristische
promotie en marketing van Twente. Echter, in verband met de focus van de nieuwe Agenda voor
Twente is hierin geen financiering meer voor vrijetijdseconomie (VTE) opgenomen. In de bijlage
van de nieuwe Agenda voor Twente (basisinfrastructuur) wordt voorgesteld om dit op te nemen in
de reguliere begroting Regio Twente. Met bijgaand conceptvoorstel aan het algemeen bestuur
wordt hieraan vervolg gegeven.
U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging
2018 van Regio Twente.

Externe communicatie
Na besluitvorming door uw raad zal het dagelijks bestuur van Regio Twente worden geïnformeerd
over uw besluit, opdat dit kan worden betrokken bij de besluitvorming door het algemeen bestuur van
Regio Twente.

Financiële paragraaf

Uitgangspunt voor de bijdrage aan vrijetijdseconomie is € 1,00 per inwoner per jaar. Hiervan kan
€ 0,08 worden gedekt door het structurele budget onderzoek monitoring (Twente Toerisme Monitor)
hiervoor in te zetten. Monitoring wordt uitgevoerd door Kennispunt Oost en is onderdeel van de
gevraagde € 1,00. Hierdoor resteert een bijdrage van € 0,92 per inwoner per jaar, hetgeen voor
Dinkelland een jaarlijkse bijdrage betekent van € 24.151,--. Voor de jaarschijf 2018 van de
meerjarenbegroting van Dinkelland is reeds rekening gehouden met een bijdrage van € 1,00 per
inwoner. De structurele financiële consequenties vanaf 2019 zullen worden betrokken bij het opstellen
van de ontwerpbegroting 2018 van Dinkelland.

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
Waar het gaat om de vrijetijdseconomie vindt voortdurende monitoring door het Kennispunt Twente
plaats door middel van de Twente Toerisme Monitor.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Aan de raad van Tubbergen wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd.
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Bijlagen
Regionale samenwerkingsagenda Regio Twente 2017-2020:
Begrotingswijziging 2018 Regio Twente:

I17.034994
I17.036122

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris
de burgemeester
E.M. Grobben
I.A. Bakker

Vergadering presidium op 2017
Besluit presidium:
o
o
o
o

om advies naar commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering algemene commissie 2017
Advies aan de raad
o advies akkoord te gaan met het voorstel
o advies het voorstel af te wijzen
o anders, namelijk: bespreekstuk
Opmerkingen:
Paraaf commissiegriffier:

Datum:
Nummer:
Onderwerp:

19 september 2017
12B
Zienswijzenprocedures Regio Twente

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2017, nr.
I17.037171;
gelet op het advies van de algemene raadscommissie van 5 september 2017;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de regionale samenwerkingsagenda 2017-2020 van Regio
Twente;
2. geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging van de programmabegroting 2018 van
Regio Twente;
3. de structurele financiële effecten van de voorgenomen begrotingswijziging door Regio Twente te
betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 september 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker

