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Onderwerp  

Heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking 
 

Wij stellen u voor:  

Kennis te nemen van het doorlopen proces en de notitie ‘Eerste contour vernieuwde regionale 
samenwerking’ en de bevindingen in te brengen in eigen college/raad ten behoeve van de verdere 
besluitvorming door de 14 Twentse gemeenten.  

Toelichting op het voorstel 

Inleiding 

U heeft in uw vergadering op 10 oktober 2012 ingestemd met het voorstel van ons bestuur voor een 
fundamentele heroriëntatie van de samenwerking van de gemeenten in Twente. Deze heroriëntatie heeft 
geleid tot de notitie ‘Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking’. Wij schetsen in deze notitie 
een suggestie voor de toekomstige Twentse samenwerking en gaan daarbij in op achtergronden. De 
notitie geeft mogelijke instrumenten/modellen mee voor de inrichting van de toekomstige regionale 
samenwerking in Twente.  

Beoogd resultaat 

Kennisnemen van de voorgestelde vernieuwing van de gemeentelijke samenwerking in Twente en de 

opdracht voor een fundamentele heroriëntatie daarmee als afgerond te beschouwen.  

Overwegingen 

De notitie is tot stand gekomen na een jaar waarin op verschillende momenten met belanghebbenden 

van gedachten is gewisseld. Op twee momenten, Twente Plaza I  op 17 april en Twente Plaza II op 17 

oktober 2013, is met Twentse raads- en collegeleden gediscussieerd over de inhoud en mogelijke 

vormgeving van de toekomstige Twentse samenwerking. 

Het vervallen van de Wgr-plus-status van Regio Twente en daarmee het vervallen van in ieder geval 

taken en mogelijk ook budget op het gebied van mobiliteit (verwacht per 1 januari 2015) en de 

decentralisaties in het zorgdomein die 1 januari 2015 gereed moeten zijn, zijn processen die uitdrukkelijk 

vragen om een heroriëntatie van de regionale samenwerking in Twente.   

Besluitvorming over de toekomstige gemeentelijke samenwerking is aan de Twentse gemeenten. Het 

proces van heroriëntatie en de notitie met de eerste contour wil daarbij behulpzaam zijn. Naar 

verwachting zal in de coalitieakkoorden samenwerking een prominent thema zijn. In samenwerking 

tussen het dagelijks bestuur en de gemeenten zal doorontwikkeling van de contour worden opgepakt.  

Met de notitie ‘Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking’ sluit ons bestuur de heroriëntatie-

opdracht af.  
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Kosten, baten, dekking 

N.v.t. 

Communicatie 

N.v.t. 

Vervolg 

Aanbieden van de notitie ‘Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking’ aan de Twentse 

gemeenten ten behoeve van de besluitvorming van de Twentse gemeenten over de toekomstige 

regionale samenwerking.   

Bijlagen 

1. ‘Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking’ d.d. 13 december 2013.  

2. Takenlijst Regio Twente’ d.d.23 januari 2014 
 
 
 
 

Enschede, 20 januari 2014 

Dagelijks bestuur, 

secretaris, 

 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van  

 

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van  

 

 

secretaris, 

 

 

voorzitter, 

 

 
 


