
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 7220
Datum vergadering: 13 maart 2018
Datum voorstel: 13 februari 2018
Nummer: 11 A 
Onderwerp: Evaluatie Regeling Regio Twente

Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport en de daarin opgenomen aanbevelingen;
2. Niet in te stemmen met de de suggestie 4.1 (Bijlage 1, pagina 4) van het dagelijks bestuur van de Regio 
Twente om de Agenda voor Twente in het basistakenpakket op te nemen;
3. De zienswijze als bedoeld onder punt 2. en de overwegingen daartoe in dit voorstel aan het dagelijks 
bestuur van de Regio Twente kenbaar re maken door toezending van dit raadsbesluit en raadsvoorstel.

Samenvatting van het voorstel
Instemmen met de evaluatie en de daarin opgenomen aanbevelingen, behoudens aanbeveling 4.1 (Bijlage 1 
pagina 4) waarover de raad een zienswijze indient.

Aanleiding voor dit voorstel
Regio Twente biedt de gemeenteraad een zienswijze-mogelijkheid over de evaluatie van de Regeling Regio 
Twente. In deze evaluatie worden enkele suggesties gedaan ter verbetering. Kort en zakelijk samengevat:

1. Breng meer focus aan in bestuurlijke overleggen (trots delen, resultaten zichtbaar maken);
2. Bespreek in het presidium van de Twenteraad de zichtbaarheid van de Twenteraad;
3. Neem de Agenda voor Twente op in het basistakenpakket. Gemeenten zien namelijk het versterken van 
de sociaal economische structuur als het belangrijkste thema van Twente. Ook de geraadpleegde Twentse 
hoogleraren stellen dat het raadzaam is de agenda op te nemen in het basistakenpakket. Dit bevordert het 
evenwicht tussen regionale slagkracht en gemeentelijke autonomie (zie bijlage 'Reflectie');
4. Het dagelijks bestuur gaat in gesprek met de monitoringswerkgroep van raadsleden over resultaten en 
effecten van de Agenda voor Twente;
5. Het college en de raad maken afspraken over terugkoppeling naar de raad over besluiten van 
bestuurscommissies en het algemeen bestuur;
6. bespreek de rol van gemeentesecretarissen bij de samenwerking in de regio.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Met de evaluatie en daarin opgenomen aanbevelingen kan ingestemd worden behoudens aanbeveling 4.1 
(bijlage 1, pagina 4) waarvoor een zienswijze wordt ingediend.

Argumentatie
Uit de evaluatie komen duidelijke aanbevelingen naar voren die volgens het onderzoek van Kennispunt 
Twente breed gedragen worden. Deze punten zijn voor verbetering vatbaar.

Met de aanbeveling om de Agenda voor Twente op te nemen in het basistakenpakket wordt het principe van 
de Coalition of the Willing losgelaten. Het is echter raadzaam om de Coalition of the Willing te handhaven en 
zodoende met deze in de evaluatie vermelde aanbeveling niet in te stemmen. Het college stelt de raad voor 
over deze aanbeveling een zienswijze in te dienen.

Redenen voor een zienswijze kunnen kort en zakelijk als volgt worden samengevat:



 Voortvarendheid betrachten doordat alleen welwillende gemeenten meedoen;
 We willen geen verplichte deelname van alle gemeenten;
 Geen overbodige barrières opwerpen door belemmerende structuren en discussies;
 Geen ongeclausuleerde verplichting tot een financiële bijdrage door een opname in het 

basistakenpakket;
 Geen bijdrage leveren aan het verkapt realiseren van een WGR plus.

Externe communicatie
nvt

Financiele paragraaf
nvt

Uitvoering
nvt

Evaluatie
nvt

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
nvt

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 13 maart 2018
Nummer: 11 B 
Onderwerp: Evaluatie Regeling Regio Twente

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018, nr. 11A;

Wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 36 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Twente.

Wij stellen uw raad voor:

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport en de daarin opgenomen aanbevelingen;
2. Niet in te stemmen met de de suggestie 4.1 (Bijlage 1, pagina 4) van het dagelijks bestuur van de Regio 
Twente om de Agenda voor Twente in het basistakenpakket op te nemen;
3. De zienswijze als bedoeld onder punt 2. en de overwegingen daartoe in dit voorstel aan het dagelijks 
bestuur van de Regio Twente kenbaar re maken door toezending van dit raadsbesluit en raadsvoorstel.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 maart 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


