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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 23 juni 2020 hebben wij gesproken over de voorstellen in het Transitieplan 
Hoofdlijnenbesluit van de Regio Twente. 
 
Ons besluit 
We hebben besloten in te stemmen met de Adviesnota Transitieplan Hoofdlijnenbesluit. We zullen onze 
standpunten inbrengen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Twente op 1 juli 2020. 
 
Toelichting 
In het transitieplan worden 28 voorstellen gedaan die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
1. een bestuursmodel voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs; 

2. het omvormen van de bestaande Regeling Regio Twente naar een nieuwe regeling waarbij 

samenwerking op het terrein van de gezondheid centraal wordt gesteld; 

3. het taakveld Recreatieve voorzieningen; 

4. de Twenteraad. 

Over al deze voorstellen heeft het college een standpunt ingenomen. Het college kan instemmen met het 
oprichten van een stichting voor de 3O-samenwerking. Daarbij merken we op dat we het van belang vinden, 
dat bij de verdere inrichting van de 3O-samenwerking een goede invulling wordt gegeven aan de principes 
van "good governance". 
Het college stemt in met het omvormen van de huidige gemeenschappelijke regeling naar een 
gemeenschappelijke regeling GGD/OZJT/VTT, waaraan ook de vrijwillige samenwerking Samen14 wordt 
toegevoegd. Ook met het voorstel om de raden via een zienswijzeprocedure te betrekken bij het 
werkprogramma en de evaluatie kan het college instemmen. 
In het transitieplan wordt voorgesteld om voor de positionering van het taakveld Recreatieve Voorzieningen 
advies te vragen aan een in te stellen bestuurlijke werkgroep. Dit heeft onze instemming. 
Het dagelijks bestuur is voorstander van het handhaven van de Twenteraad, maar de ondersteuning van de 
Twenteraad zou voortaan door de gemeenten zelf opgepakt moeten worden. Tijdens de 
presidiumvergadering van de Twenteraad op 10 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur aangegeven toch 
bereid te zijn de ondersteuning van de Twenteraad ook in de toekomst te laten plaatsvinden door de Regio 
Twente. Wij staan achter deze opvatting. 
Wij zullen u informeren over de besluiten die het algemeen bestuur op 1 juli 2020 neemt. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de transitieplannen van de Regio Twente. 

 



 
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 


