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Geachte raad, VERZONDEN " 8. 02, 11 

Van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Tubbergen, Rijssen-Holten en Twenterand hebben wij het 
verzoek gehad om de besluitvorming in de regioraad over de overdracht van de aandelen Twence aan 
de gemeenten uit te stellen. Deze gemeenten hebben bij brief van 1 februari 2011 nog enkele nadere 
concrete inhoudelijke vragen over de overdrachtdocumenten gesteld in relatie tot de beslispunten van 
het Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence. In het op 2 februari jl. gehouden 
gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg afval en financiën hebben wij toegezegd dit verzoek te 
honoreren. Dit betekent dat het onderwerp van de agenda van de regioraad van 16 februari 2011 
wordt gehaald. Bijgaand treft u aan de aangepaste planning dat uitgaat van besluitvorming in de 
regioraad van 11 mei 2011. De leden en plv. leden van de regioraad en de colleges van burgemeester 
en wethouders worden door ons van het vorenstaande op de hoogte gesteld. 

Hoogachtend, 

D^tijKTbestö? 

J.lden Oudsten 

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS. 
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Aangepaste planning behandeling overdrachtdocumenten aandelen Twence 

8 februari 2011 
a. Brief aan leden regioraad, colleges B&W en gemeenteraden waarin meegedeeld wordt dat 

besluitvorming in regioraad over overdracht aandelen Twence aan gemeenten wordt 
uitgesteld tot regioraadsvergadering van 11 mei 2011. De aangepaste planning wordt 
bijgevoegd. 

b. In brief aan colleges van B&W wordt tevens ambtelijk overleg op 3 maart 2011 aangekondigd 
en verzocht wordt op te geven wie namens de gemeente hierbij aanwezig zal zijn. 

15 februari 2011 
Toezending reactie op nadere vragen/opmerkingen gemeenten Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-
Holten en Tubbergen aan colleges van B&W ter bespreking in het ambtelijk overleg op 3 maart 2011. 

3 maart 2011 (09.00 tot maximaal 12.00 uur) 
Ambtelijk overleg over op 15 februari 2011 verzonden reactie en eventuele andere openstaande 
vragen. Hierbij tevens zijn aanwezig de notaris en Twence. 

3 maart-7 april 2011 
Zo nodig terugkoppeling naar ambtelijk overleg ter voorbereiding op overleg portefeuillehouders. 

7 april 2011 
Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg afval en financiën. Datum is al voor afval gepland. 
Portefeuillehouders financiën worden hiervoor uitgenodigd (ongeveer de helft van de 
portefeuillehouders hebben zowel afval als financiën in portefeuille). 

7 april-11 mei 2011 
Deze periode kan door de colleges van B&W worden gebruikt voor terugkoppeling naar de raad. 

11 mei 2011 
Besluitvorming in de gemeenteraad. 

12 mei-1 juli 2011 
Besluitvorming binnen de gemeenten om de aandelen van Regio Twente over te nemen. 

Na 1 juli 2011 
Procedure goedkeuring besluiten B&W door gedeputeerde staten. 

15 september 2011 
Passering akten bij notaris. 


