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Voorzitter, 

Als lid van het Presidium van de Twenteraad heb ik een vraag aan de portefeuillehouder, als 
lid van het AB van de Regio Twente, maar ook als punt van zorg dat in graag met mijn 
collegae raadsleden wil delen. 

Op 2 februari hebben we als raad wensen en bedenkingen vastgesteld voor het oprichten 
van het Twenteboard en de bijbehorende bestuursovereenkomst. Toen ging het Presidium 
er nog vanuit dat op basis van overleg met de bestuurlijke werkgroep “betrokkenheid raden” 
de Twenteraad ondergebracht zou worden in de nieuwe bestuurlijke structuur van de Regio 
Twente. Meer recentelijk bleek dat hiervoor binnen het AB onvoldoende draagvlak is en 
gesuggereerd wordt om de Twenteraad incl. het Presidium onder te brengen bij één van de 
deelnemende gemeenten. 

Het Presidium heeft om moverende redenen in een ingelast spoedberaad op 24 februari jl. 
een duidelijke voorkeur uitgesproken om onder regionale vlag zijn werkzaamheden te willen 
uitvoeren en ook aldaar te worden ondergebracht in de nieuwe bestuurlijke structuur. 

Morgen vergadert het AB over een voorstel van het DB als reactie op de zienswijze van het 
Presidium om de Twenteraad voorlopig tot 1 januari 2022 te faciliteren vanuit de GR 
Gezondheid waar ook het Kennispunt wordt ondergebracht. In de tussentijd dienen in 
overleg met het Presidium opties te worden uitgewerkt voor de toekomstige facilitering van 
de Twenteraad. Parallel hieraan bereidt het Presidium zonodig moties voor die de 
gemeenteraden in stelling kan brengen om er voor te zorgen dat de Twenteraad een 
adequate, regionale positionering krijgt binnen de nieuwe bestuurlijke structuur van de 
Regio Twente. Deze positionering is van eminent belang voor de democratische legitimiteit, 
een zorgpunt die ook door collegae in deze raad is geuit tijdens de vorige vergadering. 

 

Afsluitend dan de vraag aan de portefeuillehouder of hij de zienswijze van het Presidium 
over de positionering van de Twenteraad kan onderschrijven en zo ja, of hij die dan ook wil 
uitdragen binnen de desbetreffende gremia. 

 

Tot zover voorzitter. 

 

 


