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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 23 juli 2019 hebben wij gesproken over het proces dat in gang is gezet om de 
regionale samenwerking in Twente te versterken. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten om u middels deze raadsbrief te informeren over de actuele 
ontwikkelingen en het proces dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Twente is 
besproken om te komen tot de versterking van de samenwerking. Bij deze raadsbrief is het advies van de 
gemeentesecretarissen gevoegd, zoals dit op 10 juli in het AB is besproken. 
 
Toelichting 
Om de samenwerking binnen Twente te verbeteren, is aan de gemeentesecretarissen gevraagd om met een 
advies te komen. Dit advies is op 10 juli 2019 besproken in het AB van de Regio Twente. Hieruit is 
geconcludeerd dat het advies van de gemeentesecretarissen nader uitgewerkt zal worden door het Dagelijks 
Bestuur (DB) van de Regio Twente, in samenwerking met de gemeentesecretarissen. Er zal een extra AB-
vergadering worden belegd om deze uitwerking te bespreken. Over die uitkomsten zullen wij u te zijner tijd 
nader informeren. 
 
Het advies (voorgesteld hoofdlijnenbesluit) van de gemeentesecretarissen "Versterking door focus en 
eenvoud" is als volgt samen te vatten: 
 
Inhoudelijke focus, eenvoud en transparantie 
1. De toekomstige samenwerking van Regio Twente te focussen op het thema sociaaleconomische 
structuurversterking. Hieronder vallen de volgende, op dit moment binnen Regio Twente belegde, 
onderdelen: 
1. Regio Deal/Agenda voor Twente 
2. Arbeidsmarkt 
3. Mobiliteit 
4. Lobby 
 
2. Voor de onderdelen GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), OZJT (Organisatie voor Zorg en 
Jeugdhulp Twente), VTT (Veilig Thuis Twente), waarbij sprake is van verplichte samenwerking, een separate 
gemeenschappelijke regeling op te richten. Elk van de drie delen behoudt een eigen positie/herkenbaarheid. 
 
3. De overige onderdelen van de huidige Regio Twente door de deelnemende gemeenten zelf te laten 

 



 

 

organiseren op een manier die het beste past. Dit betreft de volgende onderdelen: Recreatieve 
voorzieningen, Kennispunt Twente, MDA (Milieu, duurzaamheid en afval), Twentse Kracht, 
Salarisadministratie, IT-platform en Netwerkstad Twente. 
 
4. Voor de bedrijfsvoering het uitgangspunt te hanteren dat deze in principe meegaat met de inhoudelijke 
onderdelen waarvoor ondersteuning wordt verleend. 
 
Sociaaleconomische structuurversterking: 4O-samenwerking 
5. Samenwerking op het thema sociaaleconomische structuurversterking vergt aansturing van de 4O’s via 
een nog nader te bepalen juridische entiteit. 
6. Daarbij uit te gaan van een besluitvormend orgaan, waarin drie vertegenwoordigers vanuit de lokale 
overheid zitting nemen en drie vanuit de onderwijs-, onderzoeksinstellingen en ondernemers, aangevuld met 
een onafhankelijke voorzitter: de burgemeester van Enschede. 
7. Met provincie Overijssel in gesprek te gaan over een passende invulling van het partnerschap. 
8. Het besluitvormend 4O-orgaan te laten ondersteunen door een regionale uitvoeringsorganisatie. 
Sociaaleconomische structuurversterking: Overheidssamenwerking 
9. Bij de inrichting van de overheidssamenwerking uit te gaan van een bestuurlijk orgaan waarin alle 14 
gemeenten zijn vertegenwoordigd. In dat overleg: 
a. Vindt besluitvorming plaats op basis van meerderheid van stemmen (1 gemeente, 1 stem) en bij financiële 
besluiten een gewogen meerderheid (inwoneraantal). 
b. Is unanimiteit vereist over het toevoegen van taken/onderdelen aan de samenwerking. 
10. Dit bestuurlijk orgaan ambtelijk te laten ondersteunen vanuit deelnemende gemeenten en door de 
regionale uitvoeringsorganisatie van het 4O-orgaan. 
 
Programmatisch werken 
11. Opgaven sociaaleconomische structuurversterking oppakken binnen programma’s, elk met een 
specifieke opdracht. 
12. Bij het uitvoeren van de programma-opdracht de volgende rollen te onderscheiden: bestuurlijk 
opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer. 
13. De ambtelijk opdrachtnemer en de programmagroep te laten bemensen en ondersteunen vanuit de 
deelnemende organisaties en/of door de regionale uitvoeringsorganisatie van het 4O-orgaan. 
 
Vervolg 
14. Dit advies van de gemeentesecretarissen leidend te laten zijn voor de richting van de regionale 
samenwerking en de verdere uitwerking/inrichting door het DB ter hand te laten nemen. 
In de vergadering van het AB op 10 juli, is geconcludeerd dat het advies van de gemeentesecretarissen, met 
de opmerkingen die in de vergadering gemaakt zijn, als vertrekpunt worden genomen voor de uitwerking op 
detailniveau door het Dagelijks Bestuur in samenwerking met de secretarissen. Met deze verfijning kunnen 
de afzonderlijke gemeenten  vervolgens in huis het gesprek hierover voeren. De uitwerking wordt besproken 
in het AB, in een extra vergadering, waarbij ook de rol en het informeren van de gemeenteraden aan de orde 
komen. 
 
Meer informatie over het voorgestelde besluit vindt u in het bijgevoegde advies "Versterking door focus en 
eenvoud!". 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u te informeren over 
de ontwikkelingen in de regio Twente. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


