
Punt 9. Deelname Agenda voor Twente Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De Agenda voor Twente (2018-2022) is na een jaar van uitgebreide discussie sinds januari 2018 
in uitvoering. Op dit moment nemen 11 van de 14 Twentse gemeenten deel. Almelo en Rijssen-
Holten nemen om uiteenlopende redenen (vooralsnog) niet deel aan de Agenda voor Twente. En 
ook als gemeente Hellendoorn hebben wij nog geen definitief besluit genomen. Naast een aantal 
inhoudelijke overwegingen was voor ons vooral belangrijk dat de Agenda voor Twente door alle 
14 Twentse gemeenten zou worden onderschreven. Sociaal-economische structuurversterking is 
immers niet voor niets één van de kerntaken binnen de nieuwe opzet van de regionale samen
werking waartoe in 2015 is besloten. 

Helaas moeten we constateren dat we er niet in zijn geslaagd om de verschil/en van inzicht te 
overbruggen. Niettemin vinden we de Agenda voor Twente nog a/tijd van groot belang voor de 
verdere economische ontwikkeling van de regio Twente als geheel en onze eigen gemeente in het 
bijzonder. In een eerder stadium hebben wij dat ook duidelijk aangegeven. Brede samenwerking is 
bij dit soort thema's essentieel om tot resultaat te komen. Wij stellen u daarom voor alsnog in te 
stemmen met deelname aan de Agenda voor Twente. De kosten van deelname bedragen C 7,50 
per inwoner f per jaar. Daarmee is rekening gehouden bij het opstellen van de Programmabegro
ting 2018. 

Een - zo breed mogelijk gedragen - Agenda voor Twente waarmee we de kwaliteit van Twente 
op peil houden en waarvan de resultaten en bestedingen van beschikbare (publieke) gelden 
transparant, zichtbaar en te volgen zijn. De agenda fungeert als "motor" voor het aanpakken van 
de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We creëren condities en randvoorwaarden om 
de techniek in de Twentse praktijk toe te passen. Het toekomstperspectief groeit in alle sectoren 
en levert arbeidsplaatsen op, zodat meer mensen actief zijn. 

Eind 2017 liep de oude investeringsagenda Agenda van Twente af ( 2007 -2017 ) . Deze agenda 
heeft de afgelopen tien jaar bijgedragen aan Twentse sociaal-economische structuurversterking, 
door C 30 miljoen investeringen in projecten via de fondsen Recreatie en Toerisme, Sport en 
Cultuur en Hippische Initiatieven en C 50 miljoen in innovatieve projecten via het Innovatie Plat
form Twente en de Innovatiesprong. De C 80 miljoen die de 14 Twentse gemeenten samen in
vesteerden, leidde uiteindelijk tot een veel groter investeringsvolume, al bleek het trekken van 
harde conclusies over de directe effecten van de 'Agenda van Twente ' op de Twentse economie 
niet altijd goed mogelijk. 

Vanaf 2016 is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Agenda voor Twente. Daarbij is 
heel nadrukkelijk gekozen voor een focus op techniek. Kiezen voor techniek betekent echter niet 
dat het alleen om hightech gaat of dat andere sectoren onbelangrijk zijn. Om bedrijven in de 
techniek te laten groeien of aan te trekken, zijn goed onderwijs, goede toeleveranciers en een 
goede bereikbaarheid van groot belang. Met de Agenda voor Twente investeren de samenwer
kende partijen vanuit bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in de toekomst 
van een krachtige regio met volop potentie. Dat gebeurt door initiatieven verder te brengen die 
bijdragen aan de vier actielijnen uit de Agenda voor Twente: Techniek als motor, Arbeidsmarkt 8i 
talent, Bereikbaarheid 8i vestigingsklimaat, Circulaire economie 8i duurzaamheid. Actielijnen, 
waar ook wi j ons volledig in herkennen. 
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In juni/juli 2017 hebben 12 gemeenteraden - waaronder dus ook wi j - ingestemd met het visie-
deel van de Agenda voor Twente en het beschikbaar stellen van C 7,50 per inwoner per jaar voor 
de uitvoering. Wij hebben onze deelname daarbij afhankelijk gesteld van een aantal voorwaarden, 
met als belangrijkste dat alle 14 Twentse gemeenten mee zouden doen. In de afgelopen periode 
hebben wij meerdere initiatieven genomen om met elkaar in gesprek te komen en de tegenstellin
gen te overbruggen. Desondanks is het ons niet gelukt om de rijen te sluiten en alle gemeenten 
achter de nieuwe Agenda voor Twente te krijgen. Zowel Almelo als Rijssen-Holten hebben dit 
voorjaar besloten om niet mee te doen. Eén en ander is voor ons aanleiding om het (voorwaarde
lijke) besluit van juli 2017 opnieuw in overweging te nemen. 

Doelstelling: 
Met dit voorstel wordt beoogd besluitvorming mogelijk te maken over onze deelname aan de 
nieuwe Agenda voor Twente 2018-2022. Het doel van deze nieuwe Agenda is om Twente nog 
nadrukkelijker als technologische topregio op de kaart te zetten. Met kansrijke, regionale en aan
vullende projecten wordt ingezet op versterking van het technologische cluster, de arbeidsmarkt, 
de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat in onze regio. 

Voorgestelde oplossingen; 
Sociaal-economische structuurversterking is - zoals gezegd - één van de kerntaken binnen de 
nieuwe opzet van de regionale samenwerking op Twents niveau. Een krachtige lobby richting Rijk 
en Europese Unie vereist dat je gezamenlijk optrekt en er als één Twente staat. Niet alleen daar 
waar het gaat om de veertien Twentse gemeenten, maar ook wanneer het gaat om andere over
heden, ondernemingen en de onderwijs- en kennisinstellingen. De evaluatie van de oude Agenda 
van Twente laat ook zien dat we met een gezamenlijke aanpak succesvol kunnen zijn. De nieuwe 
Agenda mag binnen gemeenten dan wel niet de unanieme steun genieten, maar het kan zeker 
bogen op een breed maatschappelijk draagvlak. Het is tot stand gekomen in nauwe samen
werking met de Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijs
instellingen en van de samenwerkende overheden, waaronder de provincie Overijssel. Het is daar
mee heel nadrukkelijk een Agenda geworden om gezamenlijk te investeren in de toekomst van 
een krachtige regio met volop potentie. 
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Als gemeente Hellendoorn hebben wi j ons in dat proces steeds positief kritisch opgesteld en 
zullen dat blijven doen. Vanaf het eerste begin hebben wij - zowel bestuurlijk als ambtelijk - ook 
nadrukkelijk geparticipeerd in de verschillende overleggremia om samen met collega's tot een 
breed gedragen voorstel te komen. Dit vanuit het besef dat we niet alles alleen kunnen doen en 
brede samenwerking nodig is om de regio sociaal-economisch verder te brengen. Daarom stellen 
wi j u voor om mee te blijven doen aan de Agenda voor Twente. Het liefst zien we een samen
werking met veertien gemeenten, we zullen daar ons best voor doen, maar ook als dat niet lukt 
willen we toch meedoen. Het onderwerp is daarvoor simpelweg te belangrijk. 

Deelname aan de Agenda voor Twente biedt ons bovendien de mogelijkheid om met de andere 
gemeenten en verdere partners volwaardig in gesprek te blijven over de wijze waarop de uitvoe
ring en de projectenportefeuille exact wordt ingevuld. Niet-meedoen betekent dat wij ons isoleren 
van de anderen. Het accentueren van kansrijke ideeën en aansprekende projecten vanuit 
Heiendoorns perspectief wordt daarmee een stuk lastiger. Alleen door mee te blijven praten kun
nen we borgen dat ook onze stem wordt gehoord. Het proces voorziet in een diverse ijkmomen-
ten om de balans op te maken en bij te sturen als dat noodzakelijk is. Voor ons gelden daarbij een 
aantal specifieke aandachtspunten. 

Als onderdeel van de governance is inmiddels besloten een Sturingscommissie aan te wijzen. De 
Sturingscommissie neemt een belangrijke positie in de Agenda voor Twente in en staat aan het 
hoofd van de uitvoeringsorganisatie. De bemensing van Sturingscommissie is de taak van de 
Twenteboard en staat daarmee op afstand van het lokaal bestuur. De Sturingscommissie vervult 
een stevige ambassadeursrol en zorgt voor het betrekken en informeren van alle betrokken part
ners. In de governance is bovendien bepaald dat de Sturingscommissie besluiten zal nemen over 
de financiering van projecten met publieksmiddelen binnen de investeringsagenda. Belangrijk is 
dat de Sturingscommissie ondernemingen goed informeert over de mogelijkheden die er binnen 
de Agenda voor Twente liggen zodat daar tijdig op ingespeeld kan worden. De Sturingscommissie 
heeft daarnaast de belangrijke taak om (minimaal) eens per kwartaal de Twentse raden en de 
colleges bij te praten over en betrokken te houden bij de voortgang, de besteding van de 
middelen en de behaalde resultaten. 

Voor de beoogde samenwerking is verder een basisinfrastructuur nodig die overheden, onder
nemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen met elkaar verbindt en stimuleert om samen aan de 
slag te gaan voor Twente. De basisinfrastructuur wordt gevormd door organisaties als Novel-T en 
Techniekpact Twente. Een groot deel van de gemeentelijke bijdrage (C 3,50) gaat hier aan op. 
Eind 2018 wordt geëvalueerd of deze organisaties hun taken goed genoeg hebben uitgevoerd, 
bijvoorbeeld of alle Twentse gemeenten voldoende bereikt zijn. Wij vinden het belangrijk hier 
continu kritisch naar te blijven kijken. Nut en noodzaak moeten onomstreden zijn, zodat beschik
bare middelen op projectniveau maximaal kunnen worden ingezet voor het realiseren van de 
doelstellingen uit de Agenda voor Twente. 

Ten slotte liggen er belangrijke raakvlakken tussen de Agenda voor Twente en de zogenoemde 
Regiodeals die onder leiding van de provincie Overijssel zijn voorbereid en op 15 juni 2018 zijn 
aangeboden aan het kabinet. Het is een uitnodiging aan het kabinet om te investeren in Overijssel 
omdat er ook voor het kabinet goede kansen liggen voor het realiseren van hun beleidsdoelstellin
gen. In dit aanbod, 'Kansen in Overijssel', worden vijf investeringslijnen geschetst: Regionale 
Economie, Vitaal Platteland, Energie en Klimaat, Bereikbaarheid en Grensoverschrijdende samen
werking. De samenhang met de Agenda voor Twente is evident en die onderlinge verwevenheid 
van dit soort processen en initiatieven geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is om in Twente 
gezamenlijk op te blijven trekken. 

Financiële consequenties: 
Aan de Twentse gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van C 7,50 per inwoner I per jaar om 
de samenwerking binnen Twente te bevorderen. Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstel
lingen betalen hier ook aan mee, zowel in geld als in personeel. In de Programmabegroting 2018 
is voor de Agenda voor Twente een bedrag van C 268.000,- - voor een periode van vijf jaar 
(2018-2022) opgenomen. 
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Burger en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
N.v.t. 

Effecten meten: 
Om de inzet, de output en de maatschappelijke effecten voor iedereen in kaart te brengen is 
monitoring onmisbaar. Ondersteuning vanuit de Agenda stelt eisen aan de uitvoering. Het vraagt 
om een hoge mate van transparantie. Alleen dan is het mogelijk om de bijdrage van projecten te 
monitoren en te verantwoorden. De monitoring wordt uitgevoerd door Kennispunt Twente. Moni
toring dient niet alleen voor de verantwoording van de inzet van middelen, maar is vooral ook 
bedoeld om (tussentijds) te signaleren waar de resultaten of maatschappelijke effecten tegenval
len en dus bijsturing nodig is. Uiteraard kan het ook zo zijn dat vanwege het succes en extra 
kansen die zich voordoen meer inzet gewenst is. Dit maakt de monitoring en verslaglegging toe
komstgericht. 

Concept Besluit: 
Samenvattend stellen wij u voor in te stemmen met deelname aan de Agenda voor Twente 2018 
- 2022 en daarvoor een bijdrage van C 7,50 per inwoner I per jaar beschikbaar te stellen. 

Advies commissie(s): 
In de gezamenlijke commissie van algemene bestuurlijke zaken en middelen en grondgebied op 4 
juli 2018 is ingestemd dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 10 juli 2018. 

Nijverdal, 12 juni 2018 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, riŵ hurĵftmomtgļ 

ŕVievr. A.H.Raven BA, 

Nr. 18INT01595 Nijverdal, 10 juli 2018 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

0f 
mevr. drs. K. Zomer mevr. 

Bijlagen: Agenda voor Twente 2018-2022 


