
 

 

Vragenhalfuur raadsvergadering 20 februari 2018 fractie CDA 

 

Geacht college 

Namens de CDA-fractie heb ik een aantal vragen over de evaluatie van de Regeling Regio 

Twente. 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente heeft op 16 januari 2018 deze evaluatie aan de 

gemeenteraden van de Twentse gemeenten verstuurd en de gemeenteraden tot 1 april 2018 

de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen over deze evaluatie. 

Ik heb van het college van de gemeente Dinkelland nog geen reactie gezien over deze 

evaluatie. In maart 2017 vindt naar verwachting geen (volledige) raadsvergadering plaats, 

anders dan het afscheid nemen van de ‘oude’ raad en het installeren van de nieuwe. 

In de gemeente Oldenzaal wordt daarentegen in de raadsvergadering van 20 februari 2018 

een voorstel behandeld tot het indienen van een zienswijze over de evaluatie. 

De CDA-fractie is uiterst kritisch over deze evaluatie. De totstandkoming van de evaluatie 

heeft niet conform de Regeling Regio Twente heeft plaatsgevonden, omdat het Algemeen 

Bestuur niet betrokken is geweest bij het formuleren van de onderzoeksopdracht én bij de 

terugkoppeling van het resultaat.  Voorts vinden wij dat het Kennispunt Twente onderdeel is 

van de Regio Twente, waardoor het beeld ontstaat van de slager die z’n eigen vlees keurt. 

Bovendien worden de conclusies als ‘pretentieus’ bestempeld. 1 Er is slechts een beperkt 

aantal respondenten, waarbij bovendien de resultaten worden gekleurd. 

Tenslotte zijn wij het niet eens met de aanbeveling om de Agenda van Twente op te nemen 

in het basispakket. Hierdoor wordt het principe van de “Coalition of the Willing’ op 

onaanvaardbare wijze aangetast. 

Onze vragen luiden: 

1. Heeft uw college kennis genomen van de evaluatie van de Regeling Regio Twente? 

 

2. Is uw college het eens met de zienswijzen, zoals deze hierboven zijn verwoord? Zo 

ja, waarom? Zo nee: waarom niet? 

 

3. Is het college voornemens op een zeer korte termijn, namelijk voor de ‘deadline’ van 

1 april 2018, een concept-zienswijze aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom 

niet? 

 

4. Is het college het met de CDA-frac tie eens dat het principe van de ‘coalition of the 

willing’ onverkort moet worden gehandhaafd? Zo nee, waarom niet? 

 

                                                           
1
 Bron: raadsvoorstel zienswijze evaluatie Regeling Regio Twente, gemeente Oldenzaal. 



 

 

Via mediaberichten hebben wij vernomen dat de gemeente Rijssen-Holten niet wil meedoen 

aan de Agenda voor Twente. Ook de gemeente Almelo dreigt zich, vooral om financiële 

redenen, terug te trekken. Ook daarover willen wij u enkele vragen stellen: 

5. Bent u met ons van mening dat terugtrekken van één of meer gemeenten uit de 

Agenda van Twente de slagkracht van deze Agenda vermindert, een fnuikend effect 

heeft op het genereren van aanvullende middelen en “free rider”-gedrag in de hand 

werkt? Zo nee, waarom niet? 

 

6. Welke maatregelen wil de gemeente Dinkelland, in samenwerking met de overige 

regiogemeenten nemen om een dergelijke uittreding te voorkomen? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-fractie 

Edo van Bree 
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griffier 


