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Voorzitter, 

Voor ons ligt een helder raadsvoorstel waarmee we als raad aangeven wat onze 
wensen en bedenkingen zijn over de eerste stap van het transitieproces voor onze 
regio Twente. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de oproep uit de regio voor 
meer focus, meer eenvoud en minder bestuurlijke drukte binnen de context van de 
regionale samenwerking. 

In het voorliggende voorstel gaat het over de sociaaleconomische 
structuurversterking middels het oprichten van de stichting Twente Board en het 
vaststellen van de bijbehorende Bestuursovereenkomst. 

Voorzitter, de fractie van het CDA spreekt haar waardering uit over de wijze waarop 
de raad tot dusver door de portefeuillehouder is meegenomen in het onderhavige 
transitieproces. Temeer omdat we uit andere gemeenten heel andere geluiden 
hebben gehoord.” 

Het aantal van meer dan 100 deelnemers aan het Webinar van ruim een week 
geleden is daar volgens ons dan ook een reflectie van, alhoewel wij dit aantal met 
plusminus 10 aanmeldingen uit Borne, wel als heel positief hebben ervaren. 

Voorzitter, wij kunnen ons dan ook goed vinden de conceptbrief Wensen en 
Bedenkingen mede-oprichten stichting Twente Board met de daarin een aantal 
duidelijk verwoorde markeringen. Hetzelfde geldt voor de Bestuursovereenkomst, 
alhoewel die onder de bevoegdheid van het college valt. 

De fractie van het CDA mist op dit moment nog wel de samenhang met beide nog 
niet voorgelegde WGR’s, de WGR-recreatie en de WGR-gezondheid, de laatste is de 
huidige WGR maar dan in afgeslankte vorm. 

Afsluitend voorzitter, de CDA-fractie is ervan overtuigd dat de nieuwe stichting 
Twente Board een krachtige impuls betekent voor de Agenda van Twente en de Regio 
Deal. Wij kunnen derhalve instemmen met het raadsvoorstel maar wel met het 
nadrukkelijk verzoek aan de portefeuillehouder om ons als raad blijvend op de 
hoogte te houden van het verdere verloop van het transitieproces en daarna over de 
opbrengst van het Twente Board. 

Tot zover voorzitter.  

 


