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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Voortgangsrapportage van de Agenda voor Twente.
Ons besluit
In onze vergadering van 29 januari hebben we besloten kennis te nemen van de voortgangsrapportage van
de Agenda voor Twente en de rapportage ter informatie door te sturen aan de gemeenteraad.
Toelichting
Waarom Agenda voor Twente?
Het investeringsprogramma (2018-2022) ‘Agenda voor Twente’ is op initiatief van de veertien Twentse
gemeenten ontwikkeld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Twente Board en hun partners in het
bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden. Het is een Agenda
om gezamenlijk te investeren in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Onderscheidend
aan Twente is de combinatie van technologische kracht en haar ruimte met een prachtige woon-, werk- en
leefomgeving die grenst aan Duitsland. Daarmee heeft Twente de basis om economisch duurzaam uit te
groeien tot mondiaal invloedrijke speler van formaat, behorend tot de technologische top van Europa.
Welke gemeenten nemen deel aan de Agenda voor Twente?
In 2017 hebben 12 gemeenten ingestemd met de Agenda voor Twente en € 7,50 per inwoner per jaar
beschikbaar gesteld. Gemeente Rijssen-Holten heeft op 15 februari 2018 om inhoudelijke redenen besloten
om niet mee te doen aan de Agenda voor Twente. Op 20 juli 2018 heeft het college van Rijssen-Holten
meegedeeld op projectbasis deel te willen nemen. Gemeente Almelo heeft op 6 maart 2018 besloten niet
mee te doen, omdat het plan voor financiering niet slaagde (verkoop van aandelen Twence). Op 24 juli 2018
heeft het college van Almelo meegedeeld modulair te willen deelnemen. De raad van Hellendoorn had
aanvankelijk de voorwaarde gesteld dat alle 14 gemeenten mee zouden doen. Op 10 juli 2018 heeft de raad
van Hellendoorn bevestigd te willen blijven deelnemen, ondanks het feit dat minder dan 14 gemeenten
structureel bijdragen aan de Agenda.
In tweede helft 2018 hebben met de gemeenten die projectmatig deelnemen, Almelo en Rijssen-Holten,
vervolggesprekken plaatsgevonden voor operationalisering van de afspraken.

Hoe sturen we de Agenda voor Twente aan?
De Agenda voor Twente is aangestuurd door de Twentse overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek,
gezamenlijk vertegenwoordigd in de Sturingscommissie. De Bestuurscommissie Agenda van Twente heeft
daarom op 31 januari 2018 mandaat gegeven aan de Sturingscommissie Agenda voor Twente, om binnen
de gestelde kaders uitgaven te doen voor de Agenda voor Twente. De investeringen worden gedaan, op
voordracht van een onafhankelijke Beoordelingscommissie.
Wat is de voortgang van de uitvoering van de Agenda voor Twente?
Bij de vaststelling van de Agenda voor Twente is afgesproken dat de Sturingscommissie
de bestuurscommissie en de raden 4 keer per jaar informeert over de voortgang. De uitvoering van de
Agenda voor Twente is gestart op 1 januari 2018. De eerste helft van 2018 is met name gewerkt aan de
inrichting van de projectorganisatie, de basisinfrastructuur en de innovatietafels. In de tweede helft van 2018
zijn de eerste projectvoorstellen ingediend en beoordeeld door de beoordelingscommissie. Dit is de eerste
inhoudelijke rapportage en het betreft de voortgang over 2018, tot en met het derde kwartaal.
Wat is het verband met de Regio Deal?
Op 16 november 2018 werd bekend dat het Rijk 30 miljoen euro uit de Regio Envelop beschikbaar heeft
gesteld voor het voorstel ‘Twente Groen Technologisch Topcluster’. Binnen het programma van deze
regiodeal zijn elf projecten benoemd waar Twente de komende tijd de schouders onder zet. De projecten zijn
geclusterd binnen vier actielijnen, gebaseerd op de Agenda voor Twente. De Regio Deal moet een impuls
geven aan de uitvoering van een aantal onderdelen van de Agenda voor Twente.
Twenteraad 31 januari 2019
Op 31 januari 2019 vindt een Twenteraad plaats, waar de voortgang van de Agenda voor Twente aan de
orde zal komen, evenals de voortgang van de Regio Deal en de relatie tussen de Agenda voor Twente en de
Regio Deal. Hier is ook de gelegenheid voor de raadsleden om verdiepende vragen te stellen.
Waarom deze raadsbrief?
Wij sturen de voortgangsrapportage Agenda voor Twente ter kennisname aan uw raad, zodat u op de
hoogte bent van de stappen en resultaten van de Agenda voor Twente.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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