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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 17 december 2019 hebben wij gesproken over de vergadering van het Algemeen 
Bestuur (AB) van de Regio Twente van 11 december 2019. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in onze vergadering besloten om u middels deze raadsbrief te informeren over de ontwikkelingen 
bij Regio Twente en dan specifiek over een nieuw besturingsmodel voor de uitvoering van de 
sociaaleconomische structuurversterking voor Twente, waarover het AB een besluit heeft genomen. 
 
Toelichting 
Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft unaniem ingestemd met het inrichten van een nieuw 
besturingsmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. 
Het oorspronkelijke idee voor dit besturingsmodel kwam van de Twente Board. Door samenwerking van de 
betrokken bestuurders van de 14 gemeenten en de Twente Board is dit de afgelopen maanden verder 
uitgewerkt. 
Het nieuwe besturingsmodel kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking van overheid, 
ondernemers en onderwijs (de 3O’s). Die samenwerking is gelijk de kracht van het model. Want alleen als 
we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, 
zowel in als buiten Twente. En kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Hier 
hebben we een nieuwe, effectievere organisatiestructuur voor nodig waarbij samenwerking op regionaal 
niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie. 
Het gaat hierbij onder andere om de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente, maar 
gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische structuurversterking hier 
een plek. 
In de bijlagen vindt u het besluit zoals door het AB is genomen, voorzien van een uitwerking in beeld van het 
nieuwe besturingsmodel.  
 
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 van ons besluit op 
de hoogte te stellen. 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. 
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Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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