
Bijlage

Besluit algemeen bestuur 11 december 2019 over besturingsmodel 3O 
samenwerking sociaal economische structuurversterking

1. Een besturingsmodel in te richten voor de uitvoering van:
1. de Regio Deal en huidige Agenda voor Twente;
2. de bestaande en nieuwe initiatieven van de sociaaleconomische 

structuurversterking
met een bestuur in oprichting binnen de volgende kaders:
a.    3 vertegenwoordigers vanuit gemeenten, 3 vanuit ondernemers en 3 vanuit 

onderwijs/onderzoek, elk met stemrecht;
b. kwaliteitszetel voor gemeente Enschede, met stemrecht; 
c. kwaliteitszetel voor Provincie Overijssel, met adviesrecht;
d. roulerend voorzitterschap vanuit de 3 O’s, telkens voor een periode van 2 jaar, 

op voordracht van de betreffende O. 
2. Wat betreft de benoeming van de 3 leden uit de gemeenten in het bestuur: 

a. via roulatie een zittingsperiode van 2 jaar aan te houden; 
b. voor de eerste periode een rooster van aftreden te hanteren waarbij het eerste 

aftreden plaatsvindt na 1,5 jaar, de tweede na 2 jaar, de derde na 2,5 jaar en 
vervolgens elke half jaar de langstzittende.

c. voor de eerste periode te laten bestaan uit een door de colleges van de 
volgende geografische clusters van gemeenten voor 15 januari 2020 aan te 
wijzen lid:
1. Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden en Almelo (Noordwest 

Twente)
2. Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser (Noordoost Twente)
3. Haaksbergen, Hengelo, Borne en Hof van Twente (Zuidwest Twente)

d. de wijze van afvaardiging voor de navolgende periode borgen binnen het in te 
stellen bestuurlijk orgaan waarin veertien gemeenten vertegenwoordigd zijn 
zoals benoemd in de veranderopdracht.

3. Het proces te starten, ten behoeve van het onder punt 1 genoemde, om een 
juridische entiteit op te richten zoals benoemd in de veranderopdracht d.d. 25 
september 2019, met een evaluatiemoment bij het aftreden van het eerste lid in 
het bestuur na 1,5 jaar.

4. Voorts een proces te starten over de benodigde basisinfrastructuur inclusief de 
wijze van financiering ten behoeve van de uitvoering van taken op gebied van 
sociaal economische structuurversterking en hierover uiterlijk bij de 
voorjaarsnota’s van gemeenten – of zoveel eerder als mogelijk – besluitvorming te 
laten plaatsvinden.


